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Het nationaal waterplan en de regionale 
(provinciale) waterplannen zijn strategisch en 
beleidsmatig van aard. In de beheerplannen 
van de waterbeheerders worden de condities 
en maatregelen vastgelegd om die doelstellin-
gen ook daadwerkelijk te bereiken. Voor al 
deze plannen bedraagt de plancyclus zes jaar. 
De provincie Utrecht heeft het regionaal 
waterbeleid vorm en plaats gegeven in het 

Regionaal waterbeheer

De schaalvergroting en de daarmee samenhangen-
de bundeling van watertaken bij de waterschappen 
heeft geleid tot verdergaande professionalisering bij 
de waterschappen. Zij hebben een brede kijk op het 
regionaal waterbeheer. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen kunnen zij hun taken adequaat uitvoeren en 
vanuit een meer autonome bevoegdheid een 
bredere invulling geven aan de uitvoering van het 
takenpakket. De provincie dient zich vanuit haar rol 
als gebiedsregisseur toe te leggen op het vormen 
van de verbinding tussen integrale gebiedsontwikke-
ling en het door de waterschappen ontwikkelde en 
uitgevoerde sectoraal waterbeleid. De kaderstelling 
en het volgen van de realisatie van doelstellingen bij 
de waterschappen kan door de provincie Utrecht 
daarmee ook meer op hoofdlijnen plaatsvinden.
 
Het vorenstaande laat onverlet dat de provincie een 
belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij het maken 
van een integrale belangenafweging. Die afweging 
vindt plaats op terreinen als ruimtelijke ordening, 
milieu, water, archeologie, volksgezondheid en 
economie en komt tot uitdrukking in een beleidsma-
tige sturing via planvorming. Het met regelmaat en 
adequaat volgen van de wijze waarop de water-
schappen invulling geven aan de aan hen opgedra-
gen taken borgt dat de integrale belangenafweging 
ook in de praktijk gevolg krijgt. Daartoe vindt er 
periodiek bestuurlijk overleg plaats tussen de 
provincie Utrecht en de individuele waterschappen.
 
In de door Gedeputeerde Staten in 2011 vastgestel-
de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de water-
schappen’ is de visie van de provincie Utrecht op 
het toezicht, het wettelijk kader en criteria voor 
toetsing vastgelegd. Op grond van de Waterverorde-
ningen rapporteren de waterschappen jaarlijks over 

de voortgang van de acties c.q. beleidsdoelen die 
volgen uit de beleidsplannen.
 
Opzet en inhoud voortgangsrapportage 
waterschappen

Voor de rapportages van de waterschappen hebben 
wij een format gebruikt met stoplichtmethode 
(kleurcode groen, geel, rood en grijs). De voort-
gangsrapportage is in de volgende vijf hoofdthema’s 
onderverdeeld: (1) Waterveiligheid, (2) Waterkwanti-
teit, (3) Waterkwaliteit, (4) Afvalwater, (5) Overige 
onderwerpen. Deze thema’s omvatten het spectrum 
van het takenpakket van de waterbeheerders. De 
rapportages van de waterschappen zijn opgenomen 
in het Bijlagerapport. 

De rapportages van de waterschappen kunnen niet 
los worden gezien van de provinciale context / 
beleid BWM-plan. Die provinciale context hebben wij 
dan ook opgenomen in de toelichting bij de diverse 
hoofdthema’s van deze Waterrapportage 2017 
-2018. Voor de regionale keringen rapporteren de 
waterschappen nog jaarlijks afzonderlijk aan 
Gedeputeerde Staten. Deze rapportages over 
regionale keringen maken onderdeel uit van deze 
rapportage en zijn beschreven onder het (1) 
Waterveiligheid. Voor de realisatie van de doelen die 
volgen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn de 
waterschappen van groot belang. Utrecht ligt in 
twee deelstroomgebieden van de Rijn-Delta: Rijn 
West en Rijn Oost. Voor dit onderdeel verwijzen wij 
naar (3) Waterkwaliteit.
 
Deze integrale rapportage gaat over de realisatie 
van het waterbeleid van de waterschappen in het 
jaar 2017 en kijkt vooruit naar ontwikkelingen in 

2018 – 2019 en verder. Deze Waterrapportage 
2017 – 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
 
• Voortgangsrapportage waterschappen 2017 

(Bijlagerapport);
• Voortgang KRW Rijn West en Rijn Oost 2017 

(onder 3 Waterkwaliteit);
• Actualiteit 2018 – 2019 (provincie en waterschap-

pen).

Toelichting en beoordeling voortgangsrap-
portage 2017 waterschappen

Uit de voortgangsrapportages van de vier water-
schappen blijkt dat de acties voor de nieuwe 
planperiode voor de vijf hoofdthema’s in 2017 op 
schema zijn! Dit betekent dat de waterschappen op 
koers zijn met de uitvoering van de beleidsdoelen 
die volgen uit de plannen 2016 - 2021. Daarnaast 
zijn er de reguliere taken van de waterschappen 
zoals het actualiseren van peilbesluiten, rapportage-
verplichtingen, beoordeling en monitoring van 
zwemwater en afvalwater, periodieke evaluaties. 
Daar waar sprake is van aandachtspunten is de 
reden hiervoor opgenomen en toegelicht in de 
rapportage. In deze Waterrapportage 2017 – 2018 
benoemen wij de belangrijkste zaken uit de rappor-
tages van de waterschappen.  De gedetailleerde 
rapportages van de waterschappen zijn opgenomen 
in het Bijlagerapport.
 
Samenwerkingsagenda Water
 
Het regionaal waterbeheer wordt gekenmerkt door 
samenwerking tussen verschillende bestuursorga-
nen. Zoals hierboven beschreven ieder met eigen 
taken en vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Een 

Inleiding Bodem, Water- en Milieuplan (BWM plan 2016 
– 2021). Het sectorale waterbeleid is verder 
uitgewerkt in door de waterschappen vastge-
stelde waterbeheerplannen 2016 - 2021.  
Deze rapportage gaat over de realisatie van 
beleid door provincie en waterschappen 
(voortgangsrapportages 2017) en geeft ruim 
aandacht aan de actualiteit 2018 - 2019. 

goede relatie tussen de provincie Utrecht en de 
waterbeheerders is van groot belang voor succes-
vol regionaal waterbeheer! In het Coalitieakkoord 
2015 – 2019 is de ambitie opgenomen om met de 
Utrechtse waterbeheerders een samenwerkingsa-
genda op te stellen waarin gewerkt wordt aan 
opgaven waar in gezamenlijkheid het verschil kan 
worden gemaakt. Die ambitie is in 2016 opgepakt 
en er is een samenwerkingsagenda opgesteld. De 
zes deelnemende partijen aan de samenwerkingsa-
genda zijn naast de provincie Utrecht de vier 
interprovinciale Utrechtse waterschappen en 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
 
De in bestuurlijk overleg gekozen onderwerpen voor 
de samenwerkingsagenda zijn: 
1) Nieuwe stoffen / microverontreiniging, 
2) Implementatie Omgevingswet / Living Lab, 
3) Ruimtelijke Adaptatie. 

In de ‘Notitie Samenwerkingsagenda Water’ (staten-
brief van 18 april 2017) hebben wij  over de 
voortgang van de projecten gerapporteerd. De drie 
onderwerpen van de samenwerkingsagenda waren 
onderdeel van het programma van de Utrechtse 
Waterdag 2 oktober 2017. De bijeenkomst is 
voorbereid samen met de waterbeheerders, de 
gemeenten en Vitens. Het doel van de dag om de 
politiek en maatschappelijke organisaties, bedrijfsle-
ven, met elkaar in verbinding te brengen en actuele 
wateropgaven te bespreken, werd bereikt. De oogst 
was een goede opbrengst aan contacten, acties en 
ideeën. In 2018 wordt verder gewerkt aan realisatie 
van de drie projecten. In deze rapportage wordt bij 
de van toepassing zijnde onderwerpen verder 
ingegaan op de projecten.  
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Inleiding

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): 
Waterbeheerplan Waterkoers 2016 – 2021 
‘water in beweging’;

Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘samen werken ons aan water’;

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): 
Waterbeheerplan 2016 – 2021 
‘waterbewust en waterrobuust’;

Waterschap Rivierenland (WSRL): 
Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 
‘koers houden, kansen benutten’.

Gearceerde gedeelte voor en na 1 januari 2019 
ingevolge grenswijziging Vijfheerenlanden.

De vigerende waterbeheerplannen voor de water-
schappen zijn:



Waterveiligheid 1
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Lek

Lek

Het grootste deel van onze provincie ligt in 
overstroombaar gebied. Onze waterveiligheid 
wordt voor een groot deel bepaald door 
primaire en regionale keringen. De nieuwe 
waterveiligheidsnormen van het Rijk per 1 
januari 2017 hebben geleid tot opgaven voor 

Primaire keringen 2017    
       
Prioriteit BWM-plan: ontwikkelen van een 
robuust en duurzaam bodem- en watersys-
teem en een waterveilige provincie.

In de provincie Utrecht zijn de waterschappen bezig 
met de voorbereidingen voor een aantal dijkverster-
kingsprojecten aan de primaire waterkeringen. Dit 
zijn de projecten Sterke Lekdijk, Grebbedijk, Vianen 
en een deel van het traject fort Everdingen – 
Ameide Sluis. De provincie Utrecht participeert in 
deze projecten om de ruimtelijke en andere opga-
ven optimaal mee te kunnen koppelen met de 
waterveiligheidsmaatregelen. Dit zijn naast de 
waterveiligheid de thema’s: natuur, economie, 
landbouw, infrastructuur, recreatie & toerisme, 
cultuurhistorie, archeologie en duurzaamheid. 
Daarnaast heeft de provincie ook een regulerende 
rol. De provincie is bevoegd voor het goedkeuren 
van het projectplan en verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de Milieu Effect Rapportage (MER). 
Tenslotte kan de provincie verantwoordelijk zijn voor 
het verlenen van een aantal vergunningen.

• HDSR is in 2017 gestart met de verkenningsfases 
van de eerste deelprojecten voor de dijkverster-
king ‘Sterke Lekdijk’. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de veiligheidsanalyse Project overstij-
gende Verkenning Centraal Holland. Voor het 
deelproject Salmsteke is eind 2017 met de 
partners een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld. Vanaf 2022 start het eerste deelproject 
met de daadwerkelijke uitvoering. In 2028 is naar 
verwachting het gehele project ‘Sterke Lekdijk’ 
gereed.

 
• WSRL heeft voor de trajecten Lekdijk-Vianen, 

Diefdijk, Hagestein-Opheusden de veiligheidsdoel-
stellingen bereikt. In het kader van het Hoogwater-

beschermingprogramma (HWBP) is voor het project 
Vianen in 2017 de veiligheidsscope vastgesteld. 
In 2018 wordt toegewerkt naar vaststelling van het 
Voorkeursalternatief (VKA). In 2017 is ook gestart 
met voorverkenning (grondmechanisch onderzoek) 
voor de partiele dijkversterking van het traject Fort 
Everdingen – Ameide Sluis. 

• WSVV heeft van het project Dijkverbetering Zuidelijke 
Randmeren de deeltrajecten Kern Eemdijk-Zuid, West 
en Eemdijk-Noord, Kern Spakenburg en Eemlandse- 
en Slaagse dijken opgeleverd. Deze trajecten voldoen 
nu aan de veiligheidsnormen. In de historische kern 
van Spakenburg is in 2017 een innovatieve flexibele 
waterkering gerealiseerd. Bij Eemdijk loopt nog een 
onderzoek naar de thermisch gereinigde grond. Voor 
de verbetering van de Grebbedijk is een Samenwer-
kingsovereenkomst getekend met provincies, 
gemeente Wageningen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbe-

heer en het waterschap.

• AGV heeft in het Utrechtse deel van het beheersge-
bied geen opgaven voor primaire keringen.

Actueel: 
De provincie participeert bij de dijkversterkingspro-
jecten van de waterschappen om de omgevingskwali-
teit te optimaliseren en de Neder-Rijn en Lek te 
ontwikkelen tot belangrijke iconen in het rivierenland-
schap. In juli 2018 is het ambitiedocument ‘Sterke 
Lekdijk & Grebbedijk, veilige dijken in een mooie 
omgeving’ door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
vastgesteld. In het najaar 2018 wordt dit document 
voorgelegd aan Provinciale Staten. Ook pakt de 
provincie de verbindende rol op tussen de partijen in 
het rivierengebied (waterschap, gemeenten, recreatie-
schap, natuur beherende organisaties en anderen). 

Vianen

MobiliteitVersterking dijken Natuur RecreatieCultuurhistorie

dijkversterkingen voor vrijwel alle Neder-Rijn- 
en Lekdijken in de Provincie Utrecht. De 
waterschappen HDSR, WSRL en WSVV trekken 
deze dijkversterkingsprojecten in de provincie 
Utrecht. In 2050 moeten alle primaire kerin-
gen aan de nieuwe normen voldoen.

Conform planning



Waterveiligheid

Regionale keringen 2017

Prioriteit BWM-plan: regionale waterkeringen 
voldoen binnen de afgesproken tijdstippen aan 
de waterveiligheidsnormering.
 
Sinds de dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 zijn de 
provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat aan 
de slag met normering, onderzoek en verbetering 
van de regionale waterkeringen. Belangrijke afspra-
ken daarvoor zijn vastgelegd in het Uitvoerings-
besluit regionale waterkeringen West-Nederland 
2014 en in het Uitvoeringsbesluit regionale water-
keringen waterschap Vallei en Veluwe 2015. In 
2017 is verder gewerkt aan een nieuwe ‘Visie op 
Regionale waterkeringen’. Deze visie zal gaan 
putten uit ervaringen, kennis, kosten, functioneren 
van regionale keringen in totale watersysteem. 
Daarmee vormt die visie een goede basis voor 
verdere optimalisatie van aanleg en verbetering van 
regionale waterkeringen. Wij verwachten in 2019 de 
‘Visie op Regionale waterkeringen’ te kunnen 
opleveren.

• HDSR werkt conform planning aan het ‘Groot 
onderhoudsplan regionale keringen’. In 2017 zijn 
door HDSR 26 kilometer aan keringen verbeterd. 
Het streven is er op gericht dat de regionale 
keringen in 2020 voldoen aan de provinciale 
veiligheidsnormen. 

• WSVV heeft voor de verbetering van de Maatpol-
derkade het projectplan in voorbereiding en 
verwacht realisatie in jaar 2019.

 
• AGV werkt volgens planning aan de uitvoering 
van het Dijkverbeteringsprogramma 2021 – 2024. 
Dit programma omvat zowel groot onderhoud als  

reconstructieprojecten. In 2017 is 19 Km van de 
geplande (21 Km) werkzaamheden gerealiseerd. 
Hiervan is 3 Km gerealiseerd in de provincie 
Utrecht. De volgende toetsronde voor de regionale 
keringen dient in 2024 te zijn afgerond, waarbij ook 
de Niet-Waterkerende objecten zijn geïnventar-
seerd. AGV kiest voor een systeemgerichte, 
integrale en gebiedsgerichte aanpak die schaal-
voordelen biedt qua tempo en kosten per kilometer.

 
• WSRL is op schema ten aanzien van de uitvoering 

van het Integraal verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. 

Actueel: 
Per 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd en is 
een nieuwe normeringsystematiek voor waterveilig-
heid vastgelegd in de wet. Hierdoor verlies een deel 
van de voormalige C-keringen hun status en worden 
deze aangewezen als regionale kering. De provincie 
dient op grond van deze wet voor 1 januari 2019 de 
normering voor dergelijke keringen te hebben 
vastgesteld.

In de Project overstijgende Verkenning (POV) Centraal 
Holland heeft een verkenning plaatsgevonden naar 
de toekomstige status van de C-keringen. C-keringen 
bieden als ‘tweede linie’ indirect bescherming tegen 
de zee, de grote meren of de grote rivieren, maar 
liggen meestal niet direct langs deze grote wateren.  
Uit de verkenning is het voorstel gekomen om de 
C-keringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Lek-
kanaal en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel te 
normeren als regionale kering. De provincie Utrecht 
is bevoegd gezag voor de normering van de kering 
langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  

Het Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal vallen onder 
verantwoordelijkheid van het Rijk. Deze keringen zijn 
in 2018 opgenomen in het Waterbesluit. De proce-
dure voor het vastleggen van deze nieuwe normerin-
gen loopt op dit moment en wij verwachten deze 1 
januari 2019 te hebben afgerond.
 
Overstroming en calamiteiten
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) 
verplicht Nederland tot het maken van overstro-
mingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en 
daarnaast tot het opstellen van een Overstromings-
risicobeheerplan (OBRP). De provincie levert input 
voor de kaarten door middel van overstromings-
scenario’s en coördineert de regionale inbreng voor 
het overstromingsrisicobeheerplan.
 
De waterschappen zijn conform de Waterwet 
verplicht om een plan vast te stellen waarin staat 
hoe het waterschap calamiteiten bestrijdt. Dit 
calamiteitenplan biedt een kader voor het optreden 
van het waterschap. De calamiteitenplannen van de 
waterschappen zijn actueel en worden periodiek 
geactualiseerd.

Actueel: 
Als uitwerking van de Intentieverklaring Meerlaags-
veiligheid zijn we (samen met onze partners, de 
waterschappen, gemeenten, VRU, Rijkswaterstaat) 
in 2018 gestart om samen te werken aan een 
langjarige en planmatige aanpak van het beperken 
van de gevolgen van overstromingen. Partijen geven 
daarmee uitvoering aan een belangrijk onderdeel 
van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie.

1



Waterveiligheid 1

Ruimtelijke Adaptatie / Klimaatadaptatie 
 
Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet 
een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn. Op Prinsjesdag 2018 is het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd als 
onderdeel van het Deltaprogramma. Het doel van dit 
deltaplan is klimaatadaptatie (aanpassen van 
klimaatverandering door een andere inrichting van 
ons land) te versnellen en te intensiveren, zodat 
Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbesten-
dig is ingericht. Naast het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie heeft Nederland de 2e Nationale klimaat-
adaptatiestrategie (NAS) eind 2016 vastgesteld. Dit 
is de uitwerking voor adaptieve maatregelen van het 
Klimaatakkoord van Parijs (2015), naast de maatre-
gelen voor klimaat mitigatie (beperking van de 
uitstoot).
 
Als provincie Utrecht intensiveren wij sinds 2016 de 
samenwerking met gebiedspartners om kennis te 
delen, (innovatieve) initiatieven te stimuleren en ook 

de niet-koplopers mee te nemen om te komen tot 
een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 
In 2017 en 2018 zijn veel cruciale verbindingen 
gelegd in de regio en is gezamenlijk gewerkt om 
uitvoering te geven aan het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie. Dit is gedaan binnen de opgezette 
werkregio’s: Coalitieregio Ruimtelijke Adaptatie 
(CRA) / Winnet, platform Water Vallei en Eem 
(PWVE), gebiedsraad Alblasserwaard-Vijfheerenlan-
den, Samenwerkingsverband Amstel, Gooi- en 
Vechtgebied. Er zijn ‘stresstesten’ uitgevoerd 
waarbij nu iedereen de kwetsbare gebieden voor 
hitte, droogte en wateroverlast kan inzien. Wij 
noemen hierbij de klimaateffectatlas van water-
schap Vallei en Veluwe (www.klimaatvalleienvelu-
we.nl)  en van Amstel, Gooi en Vecht (www.agv.kli-
maatatlas.net). WSRL heeft in 2017 de ‘Koers 
Klimaatadaptie’ vastgesteld. HDSR is begin 2018 
gestart met de klimaatstresstesten met de regio 
(Winnet en Coalitieregio Ruimtelijke Adaptatie.) 

landbouw

hevige hitte 
en droogte

wateroverlast (door 
hevige buien)

Actueel: 
In 2018 is o.a. een bijdrage geleverd aan de 
‘werkplaats groene schoolpleinen’, speelnatuur 
Zwanenkamp in Maarssen en klimaatbestendige 
wijkontwikkeling Franse Gat in Veenendaal. De 
waterschappen ontwikkelen eveneens tal van 
activiteiten voor dit onderwerp en stimuleren 
initiatieven van derden. Het komende jaar zullen de 
klimaatstresstesten worden afgerond en via klimaat-
dialogen zullen we samen met onze partners de 
regionale speerpunten benoemen. Deze speerpun-
ten en ambities zullen doorwerken in de verschillen-
de provinciale programma’s en in de provinciale 
omgevingsvisie. 

Op dit moment wordt in de regio Utrecht Zuid-West 
(beheersgebied HDSR) gewerkt via twee netwerken 
aan klimaatadaptatie: CRA en Winnet. Tussen deze 
twee netwerken zit overlap in de partijen. De 
regionale overheden van CRA en Winnet voeren op 

burgers

bedrijven

Ruimtelijke adaptatie is de integrale manier 
van werken waarmee klimatologische  uitda-
gingen zoals hevige regenval, hitte & droogte 
en overstromingen worden aangepakt. 

overstromingen (vanuit 
rivieren, beken, dijk, zee)

waterschappengemeenteprovincie

grootgrondbezitters 

Provincie, gemeente en waterschappen hebben 
hiertoe samenwerkingsovereenkomsten en dus 
intensieve samenwerking.

dit moment gezamenlijk de stresstesten uit. 
Provincie Utrecht en HDSR hebben het voornemen 
om met de uitkomsten van de klimaatstresstesten 
een regionale samenwerkingsagenda op te zetten 
samen met alle gemeenten. Daarmee ontstaat bij 
HDSR binnen het gehele beheergebied één goed 
samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Adaptatie / 
Klimaatadaptatie.

Vanuit de Samenwerkingsagenda Water is  het 
project ‘Klimaatbestendige wegen’ door Rijkswater-
staat en provincie in ontwikkeling als deelproject 
van Ruimtelijke Adaptatie.

samenwerking



Waterkwantiteit Prioriteit BWM-plan: voorkomen van 
wateroverlast en watertekort.
 
De waterkwantiteit wordt gereguleerd door het 
afvoeren of vasthouden van het regenwater en 
kwelwater met behulp van gemalen en stuwen. 
Het is daarbij van belang dat er voldoende 
zoet water beschikbaar is voor de 

landbouwgewassen en eventuele natuur en 
dat wateroverlast door hevige of langdurige 
regenval wordt voorkomen. Voor dit thema 
worden de activiteiten ten aanzien van 
zoetwater, peilbesluiten, bodemdaling, water 
voor natuur, en wateroverlast toegelicht.
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aanvoer zoet water

Bodemdaling

Zoetwater

Voldoende zoetwater is cruciaal voor economische 
activiteiten, de natuur, en een gezonde leefomge-
ving. In de toekomst zullen naar verwachting vaker 
watertekorten kunnen optreden door onder andere 
klimaatverandering en toenemende watervraag. In 
droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de 
zoetwatervoorziening. Voor watergebruikers is het 
belangrijk te weten waar ze op kunnen rekenen. 
Onderdeel van de Deltabeslissing Zoetwater is 
daarom dat overheden en gebruikers in onderling 
overleg voorzieningenniveaus vaststellen, voor 
gewone en extreem droge omstandigheden.

In 2015 zijn Bestuursovereenkomsten Zoetwater 
ondertekend door regionale partijen en de minister. 
De bestuursovereenkomsten onderstrepen het 
commitment om gezamenlijk te werken aan de 
zoetwatervoorziening in de regio. De provincie en 
waterschappen hebben in 2016 gewerkt aan de 
uitwerking van de Uitvoeringsprogramma’s ‘Zoetwa-
ter’ die van toepassing zijn op de provincie Utrecht. 
Samen zorgen we ervoor dat in een gebiedsgerich-
te benadering de waterbeschikbaarheid in tijden van 

droogte aan de orde komt en zetten we via onder-
zoek en innovaties op zelfvoorzienendheid. De 
provincie participeert zowel in zoetwaterregio 
West-Nederland als in zoetwaterregio Oost-Neder-
land (ZON). 

West Nederland: Onderdeel van de Deltabeslissing 
Zoetwater is een gezamenlijk onderzoek (Joint Fact 
Finding) naar verdere vergroting van de klimaatbe-
stendige wateraanvoer (KWA) en mogelijke alterna-
tieven om deze realiseren, waaronder een perma-
nente oostelijke aanvoer (POA) van zoetwater naar 
de regio. Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het 
heeft een relatie met diverse andere trajecten zoals 
de ontwikkeling van de watervraag, verbeterde 
inzichten in schade bij tekorten en nieuwe inzichten 
uit de eerste fase uitbreiding van de KWA.
Ten aanzien van de Joint Fact Finding is eind 2017 
een vervolgonderzoek gestart naar kosten en baten 
van toekomstige aanvoerroutes naar West-Neder-
land, waaronder een Permanente Oostelijke 
Aanvoerroute (POA).

Actueel: Dit onderzoek zal in de loop van 2018 zijn 
afgerond. De resultaten zullen middels een expert-
meeting met de Statencommissie Ruimte, Groen en 
Water worden gedeeld.
 
Oost Nederland: Het huidige programma zoetwater-
maatregelen van WSVV is afgerond. Voor het deel 
van Vallei en Veluwe in het oosten van de provincie 
Utrecht zijn voor de zoetwateropgave nog geen 
nieuwe maatregelen geprogrammeerd.

 

pomp Grondwater onttrek-
kingen t.b.v. berege-
ningen (landbouw), 
drinkwater, industrie, 
bronbemalingen. 

wateroverlast

Conform planning



Actueel: 
In het kader van de mid-term review 2018 van het 
werkprogramma Zoetwatervoorziening  hoge 
zandgronden regio oost  (ZON) 2016 - 2021 
(Bestuursovereenkomst 11 juni 2015) wordt de 
stand van zaken van de verschillende uitvoerings-
maatregelen beschreven. Op basis van de mid-term 
review blijkt dat er financiële ruimte is in het 
ZON-programma  voor maatregelen in het Utrechtse 
deel van waterschap Vallei en Veluwe. Op dit 
moment is de provincie in gesprek met het water-
schap om samen te komen tot een werkprogramma 
voor de periode 2018 -2021.

Actueel: 
De zomer van 2018 werd gekenmerkt door een 
periode van zeer extreme droogte. Lange tijd van 
hogere temperaturen, weinig neerslag en lagere 
rivierafvoeren leidde tot grote droogte voor de 
landbouw, het ontstaan van blauwalg, instelling 
zwemverboden, verzilting, en tot de inzet van de 
Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). Door de 
waterbeheerders is samengewerkt om betrokken 
van belangen van water te blijven voorzien. Daar 
waar noodzakelijke keuzes moesten worden 
gemaakt is de provinciale Verdringingsreeks 
toegepast. In het najaar van 2018 zullen wij samen 
met de Utrechtse waterschappen, Rijkswaterstaat  
deze periode van extreme droogte interprovinciaal 
evalueren. Ook de toepassing van de Verdringings-
reeks maakt onderdeel uit van deze evaluatie. 

Peilbesluiten

In de peilbesluiten leggen de waterschappen de 
waterpeilen vast van begrensde gebieden. Deze 
besluiten moeten actueel zijn en worden doorgaans 
om de tien jaar herzien. De peilbesluiten van de vier 
waterschappen in het beheergebied Utrecht zijn 
actueel. Peilbesluiten lopen vaak samen met 
gebiedsprocessen en watergebiedsplannen. De 
vaststelling van het peilbesluit is een onderdeel c.q. 
afronding van het watergebiedsplan. 

Actueel: 
AGV zal in 2018 de nieuwe Nota Peilbeheer 
vaststellen. HDSR werkt aan nieuw beleid rondom 
peilbeheer in het veenweidegebied. Zie ook bodem-
daling hieronder.

Waterkwantiteit 2



CO2 uistoot

verzakking fundering 

Bodemdaling

Verzakking van de bodem door oxidatie treedt 
vooral op in de veenweidegebieden. Wij zetten ons 
in om, samen met gemeenten en waterschappen, 
een gezamenlijke ambitie neer te zetten en deze te 
vertalen naar een strategie om de (gevolgen van) de 
bodemdaling zo veel mogelijk te beperken. In 2017 
en doorlopend naar 2018 sorteren wij voor op 
beleid voor bodemdaling dat in de Omgevingsvisie 
terecht moet komen. In dat kader is in 2016/2017 
samen met de Randstedelijke provincies en water-
schappen het Perspectief Groene Hart opgesteld. 
Hierin wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken 
de bodemdaling te remmen.

Bodemdaling benaderen we steeds meer als een 
integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies 
rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur 
en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen 
Natura-2000 en KRW) en leefbare plattellandsker-
nen. Bodemdaling kan ook niet los gezien worden 
van de klimaatopgave en de energietransitie. De 
oxidatie van het veen draagt substantieel aan de 
productie van broeikasgassen en het remmen van 
bodemdaling is dus een klimaat mitigerende 
maatregel. In het regeerakkoord, het klimaatak-
koord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt 
ingezet op een reductie van CO2 uitstoot uit 

landbouwgronden, de veenweidegronden zullen daar 
hun bijdrage in moeten leveren. Dit wordt in interpro-
vinciaal verband verder uitgewerkt.
 
De afgelopen jaren zijn onderzoeken en pilots 
gerealiseerd voor het beperken van bodemdaling 
met de beschikbare middelen uit de Nota Ruimte 
van het Rijk. Deze zijn onder andere ingezet binnen 
het Programma Aanpak Veenweiden van de 
Gebiedscommissie West, maatregelen voor beter 
waterbeheer door de waterschappen en de uitvoe-
ring van integrale gebiedsprojecten zoals in peilvak 
9 en polder Kockengen.

Waterkwantiteit 2

grondwater

daling grondwater

Bodemdaling

verdroging grond

pomp

gebroken leidingen

wegen verzakken
bijv. teelt van cranberry's
oplossingsrichting natte teelt

• HDSR heeft in 2017 de Positionpaper ‘Vertragen 
Bodemdaling’ vastgesteld. HDSR heeft de ambitie 
om voor 2050 het huidige tempo van bodemdaling 
met tenminste 25% te verminderen.

 
• AGV heeft in 2017 de nieuwe ‘Nota Peilbeheer’ in 

concept opgesteld. Deze nota zal ruimte bieden 
om de koers van AGV ten aanzien van bodemda-
ling mogelijk te maken. Besluitvorming hierover 
wordt verwacht in 2018. 
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Actueel: 

Klimaat slimme landbouw in het veen-
weidegebied Groene Hart oost. 

HDSR en twee agrarische collectieven, Gebiedscoö-
peratie Rijn, Vecht en Venen U.A. en Vereniging 
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & 
Gouwe Wiericke hebben bij het ministerie van LNV 
een projectvoorstel ingediend om de komende vier 
jaar samen te werken aan effectieve maatregelen én 
kennisontwikkeling om bodemdaling / veenoxidatie 
tegen te gaan. Het project heet ‘Klimaatslimme 
landbouw in het veenweide gebied Groene Hart 
Oost’. Met dit project spannen partijen zich in om op 
circa 2500 ha bodemdaling remmende maatregelen 
te treffen. Ook spannen zij zich in voor een beter 
klimaat, meer biodiversiteit en verantwoord landge-
bruik met een beter bedrijfsperspectief voor de 
landbouw. Deze nieuwe, poldergerichte samenwer-
king tussen boeren en waterschappen levert 
meerwaarde op voor alle partijen en kan als 
voorbeeld/referentie dienen voor een soortgelijke 
aanpak in andere gebieden in Nederland. Uitgangs-
punt hierbij is dat de agrarische collectieven aan het 
roer staan, gesteund door het waterschap. Hierdoor 
is maatwerk mogelijk, elke polder en elke onderne-
mer is immers anders.

De partijen willen samen en met vele (kennis)partijen 
kennis uitbouwen en deze direct weer toepassen, 
zowel qua techniek als qua governance. Er wordt 
nauw samengewerkt met partijen binnen het 
Nationale Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). 
Ook wordt nauwe samenwerking gezocht met 
partners bij het klimaatakkoord en de Regiodeal 
Groene Hart. Voor het project is een subsidieaan-
vraag ingediend bij LNV van € 19,4 miljoen.

Water voor natuur

Van belang zijn ook de projecten en activiteiten voor 
‘water voor natuur’. Dit zijn activiteiten rondom de 
Natura-2000 (N2000) gebieden, Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) en agrarisch natuurbeheer.

• HDSR heeft de maatregelen voor het N2000 
gebied Kolland-Overlangbroek deels uitgevoerd (in 
gebied Kolland) en deels in voorbereiding (deelge-
bieden Overlangbroek en Oud-Kolland). HDSR 
stimuleert beheermaatregelen door agrariërs voor 
verbetering van de waterkwaliteit (natuurvriendelijk 
slootschonen, gebruik baggerspuiten en bufferzo-
nes) via groenblauwe diensten.

• WSVV heeft het verdrogingsprogramma volgend 
uit de Waterovereenkomst 2014 afgerond. Voor 
Binnenveld is een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten, gericht op het realiseren van de PAS 
natuurherstelmaatregelen van waterhuishoudkundi-
ge aard.

• AGV heeft in gebied Botshol de PAS natuurherstel-
maatregelen uitgevoerd. In het gebied Oostelijke 
Vechtplassen worden in Utrecht (N2000) maatre-
gelen uitgevoerd bij Binnenpolder Tienhoven. In 
voorbereiding is deelgebied Westbroekse Zodden 
en Molenpolder. De uitvoering van blauwe diensten 
loopt en wordt steeds meer uitgebreid. Inmiddels 
doen in AGV-gebied 184 agrariërs mee! 

• Bij WSRL is er geen opgave voor watermaatrege-
len voor N2000 en PAS.

Actueel: 
Bij WSRL zullen na grenswijziging Vijfheerenlanden 
ook N2000 gebieden binnen Utrechts areaal gaan 
vallen. Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht hebben in 2018 het ontwerpbeheerplan 
Kolland & Overlangbroek (HDSR gebied) vastgesteld 
en vrijgegeven voor inspraak.

In de periode 2013 – 2018 zijn vele verdrogingsbe-
strijdingsprojecten (WSVV, HDSR, AGV) in uitvoering 
gegaan en zijn er de nodige maatregelen getroffen. 
Wij zullen in 2018 – 2019 de effecten van deze 
maatregelen ten behoeve van de verdrogingsbestrij-
ding door monitoring en onderzoek evalueren.
   
Wateroverlast

De normen voor wateroverlast zijn juridisch veran-
kerd in de provinciale waterverordeningen. De voor 
HDSR in 2016 aangepaste Waterverordening is ten 
aanzien van wateroverlast bepaald dat de periode 
waarvoor de norm voor grasland geldt wordt 
beperkt tot het groeiseizoen (1 maart tot 1 novem-
ber). Tevens is de mogelijkheid opgenomen om van 
de norm voor grasland af te wijken. Dat vereist een 
besluit van ons college op een gemotiveerd verzoek 
van het waterschap. Voor WSVV en WSRL wordt de 
Waterverordening in 2018 geactualiseerd (ter 
inzage augustus 2018).
 
• WSVV kent op Utrechts gebied geen wateropgave 
meer uit de vorige toetsronde. De opgaven die 
volgen uit de nieuwe toetsronde zijn in 2017 
geprogrammeerd en liggen op Gelders gebied.
 
• HDSR werkt conform planning aan de wateropga-
ve wateroverlast. Dit gebeurt door fysieke aanpas-
singen, aanbieden van blauwe diensten, en het 

slimmer sturen met het bestaande watersysteem.
In 2017 is het inundatiegebied Polder Blokhoven 
gerealiseerd, dat tevens als illustratiegebied dient 
om te laten zien hoe de Hollandse Waterlinie 
vroeger werd geïnundeerd.
 
• WSRL heeft op Utrechts grondgebied een 

wateropgave van 5 Ha in de polder Vierhoe-
ven-Oost bij Vianen. Dit proces is in de planvor-
mingsfase (grondverwerving wordt nog uitgezocht) 
en de uitvoering is in 2019 voorzien.

 
• AGV heeft een watersysteem wat (na afronding 

Noorderpark) voldoet aan de normen voor water-
overlast. Hiervoor is in 2017 gestart met het 
opstellen van het programma klimaatadaptatie. de 
laatste nog te realiseren hectares van de waterop-
gave Noord-Holland) mee met de nog lopende 
gebieds- en inrichtingspannen (o.a. Noorderpark). 

 



Waterkwaliteit 3Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de 
provincie Utrecht de doelen voor het opper-
vlaktewater vastgelegd in het BWM-plan 2016 
– 2021 en heeft daarmee de kaders voor de 
maatregelen die de waterschappen en 
gemeenten moeten nemen bepaald. In de 
provincie is ca. 10% van het oppervlaktewater 
als KRW-waterlichaam aangewezen. 
Daarnaast gaat de Kaderrichtlijn water ook 

over grondwater en is deze gekoppeld met andere 
Europese richtlijnen zoals de Zwemwater richtlijn, 
Vogel- en Habitatrichtlijn en de afzonderlijke 
Grondwaterrichtlijn. Wij verwijzen voor de Grond-
waterrichtlijn naar thema 5 Grondwater. Hieronder 
wordt over de voortgang van de KRW-maatregelen 
2017 en de doelen voor het oppervlaktewater 
gerapporteerd. Utrecht ligt in twee deelstroomge-
bieden van de Rijn-Delta: Rijn West en Rijn Oost.

Deelstroomgebieden Rijn West en 
Rijn Oost

Het jaar 2017 is het 2e jaar van de (2e) KRW-plan-
periode en concentreert zich op de uitvoering van 
maatregelen. De uitvoering van deze maatregelen 
ligt bij alle organisaties op schema. In veel wateren 
is de kwaliteit op onderdelen vooruit gegaan. Dat is 
onder meer te merken aan de visstand en het aantal 
waterorganismen dat is toegenomen.
 
Volgens de KRW krijgt een waterlichaam een 
kwalificatie ‘goed’ indien alle kwaliteitselementen 
voldoen aan de goede toestand (zie illustratie one 
out all out over de biologische parameters). Zolang 
één parameter in de klassen: slecht, ontoereikend 
of matig valt, geldt voor het gehele waterlichaam 
dat het onvoldoende is. Kijken we alleen naar het 
aantal waterlichamen dat als ‘goed’ is gekwalifi-
ceerd, dan zien we een zeer beperkte vooruitgang.
 
In werkelijkheid, als we alle achterliggende kwaliteit-
selementen in ogenschouw nemen, zijn verbeterin-
gen steeds duidelijker waar te nemen. De effecten 
van maatregelen op de biologische parameters 
(ecologie) treden niet direct in. Het natuurlijke 
systeem en de ecologie hebben tijd nodig om zich 
te ontwikkelen en een nieuw evenwicht te bereiken. 
Daarom gaat de KRW-monitoring uit van een 
zesjaarlijkse periode om goed onderbouwde 
uitspraken te kunnen doen over een trend in de 
kwaliteit. In dit tweede jaar (2017) van de 2e 
periode is er geen nieuw oordeel voor de KRW 
opgesteld. Het weergeven van de voortgang van het 
doelbereik ten opzichte van vorig jaar is daardoor 
niet mogelijk. Wel kunnen we rapporteren over 
uitgevoerde maatregelen en ons baseren op 

rapportages van de waterschappen. Twee Utrechtse 
waterschappen (HDSR en WSRL) maken sinds kort 
voor hun eigen bestuur een jaarlijkse rapportage 
over de uitvoering van de KRW. Deze rapportages 
geven een beeld over de algehele toestand van de 
waterkwaliteit, gebaseerd op een beperkt aantal 
parameters en een beperkt aantal locaties. Deze 
rapportages lenen zich echter niet voor een gehele 
KRW-beoordeling van de huidige toestand en ontwik-
keling. Bovendien fluctueren meetresultaten als 
gevolg van schommelingen door klimaat en andere 
lokale omstandigheden en zijn er meer meetjaren 
nodig om gefundeerde conclusies te trekken. Begin 
2019 is er een tussenstand beschikbaar (na 3 jaar). 
Dan is er een beeld beschikbaar van de ontwikkelin-
gen halverwege de planperiode.  

Voor de voortgang van de uitvoering van maatrege-
len in de stroomgebieden Rijn West en Rijn Oost 
wordt verwezen naar de rapportages die te raadple-
gen zijn onder:

Rijn-West
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetge-
ving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/

Rijn-Oost
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetge-
ving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-krw/
publicaties-rijn-0/brochures/

Voor meer informatie over de uitvoering van het 
waterbeleid in Nederland kunt u de rapportage van 
het Ministerie IenW (De staat van ons Water) 
raadplegen.

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetge-
ving-beleid/nationaal/staat-water/@178959/
staat-water/

Instrumenten Provincie Utrecht

Naast projecten in het kader van de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht in 2017 
ook inzet gepleegd via andere trajecten, zoals het 
agrarisch natuur- en waterbeheer en POP3. 
Er zijn in 2017 drie openstellingen POP3 geweest 
die relevant zijn voor water.
 
• POP3 ‘niet productief water 2017’;
• Samenwerking Europese Innovatie Partnerschap-

pen (EIP);
• Kennisoverdracht kringlooplandbouw.

Als de subsidies allemaal worden toegekend gaat 
het om een bedrag van € 2,3 miljoen euro. Daarbij 
gaat het om maatregelen in watergangen, zoals de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, maar ook 
indirecte effecten door stimulering kringloopland-
bouw, waardoor uitspoeling van nutriënten naar het 
oppervlaktewater vermindert.

Actueel: 
In Rijn West is vanaf 2017 een nieuwe richting voor 
de aanpak van nutriënten ingeslagen. Het nutriën-
tentraject richt zich de komende 2 jaren op de 

Conform planning

stimulering van de maatregelen die voortkomen uit 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW 2013). 
Bedoeling is om het aantal agrariërs te vergroten 
dat DAW-maatregelen neemt en ook het stroomlij-
nen van aanvragen van gelden die het Rijk beschik-
baar heeft gesteld.
 
De waterschappen en provincies zijn op stroomge-
biedniveau in 2017 gestart met de voorbereiding 
van het SGBP3 en voeren regionale analyses uit om 
te kunnen bepalen welke grote knelpunten er nog 
zijn en welke maatregelen hiervoor moeten worden 
ingezet in de volgende planperiode. Dit is ook een 
actie in het kader van de (landelijke) Delta-aanpak 
waterkwaliteit en zoetwater. In het traject wordt 
kennis gedeeld en gestreefd naar geharmoniseerde 
toepassing van de methodiek. Eind 2018 zijn deze 
analyses klaar en start het traject met de gebieds-
processen. (zie schema infographic procesrivier) 

 



Waterkwaliteit
De provincies leggen de doelen voor de 
oppervlaktewaterlichamen van de KRW vast. 
Het betreft  de biologische kwaliteitselemen-
ten: vissen, macrofauna, macrofyten en 
fytoplankton en daarnaast  ook de ondersteu-
nende parameters die bij deze  kwaliteitsele-
menten horen.  In de loop der jaren zijn veel 
maatregelen genomen die hebben geleid tot  

een verbetering voor de afzonderlijke kwali-
teitselementen. Het waterlichaam krijgt echter 
pas een goed oordeel als alle kwaliteitsele-
menten goed scoren.  Hieronder is ook het 
tijdpad met enkele belangrijke gebeurtenissen 
weergegeven. 

3

Provinciale maatregelen

Landelijke maatregelen

2009 2011 2015 2019 2021 2027

SGBP1implementatie
van de KRW in NL

SBGP 2

SBGP 3

Waterschaps-
verkiezingen
PS en 
Waterschap-
besturen

Delta aanpak en nieuw regeerakkoord (275 mln). 
Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) van LTO.

Programma KRW 
maatregelen 2008 
(1 mln euro) 
Provincie Utrecht

POP3 subsidies en subsidies 
agr natuur- en waterbeheer).

Bestuursakkoord 
Water

Rijk Koepels

2017
2 moties PS 
(1,175 mln)

Maatregelen

Rijk Koepels

Maatschappelijke organisaties

vissen macrofauna macrofyten Fytoplankton Nee

Parameters Doel behaald?

Ja
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In 2018 is door het Rijk een nieuwe Handreiking 
KRW-doelen vastgesteld. Met deze handreiking 
wordt de wijze van doelbepaling door alle waterbe-
heerders verder geharmoniseerd. Volgens de KRW 
moeten de doelen elke zes jaar opnieuw worden 
bepaald. In de tweede planperiode zijn de doelen uit 
de eerste planperiode overgenomen, maar voor de 
derde planperiode zullen de waterbeheerders de 
nieuwe handreiking volgen en de doelen opnieuw 
bepalen. Door aanpassing van maatlatten, nieuwe 
EU-uitspraken over toepassing van de richtlijn, 
watersysteemanalyses op basis van ecologische 
sleutelfactoren en vernieuwd inzicht in het effect van 
de maatregelen verwachten we voor de derde 
planperiode (2021-2027) flink wat technische 
doelaanpassingen. Hierbij blijft de ambitie ongewij-
zigd, maar zullen doelen waarschijnlijk wel realisti-
scher en daarmee beter haalbaar blijken.
 
Doelen overig water 

In het BWM-plan is aangegeven dat ook voor het 
water dat buiten de KRW valt er ecologische en 
chemische doelen worden vastgesteld. In 2017 is 
een intensief traject met de 4 waterschappen en de 
buurprovincies gestart. In nauwe samenwerking is 
geanalyseerd op welke manier en voor welke 
wateren doelen kunnen worden vastgelegd door de 
provincie. Kortweg is afgesproken dat:

• voor de systematiek wordt aangesloten bij de 
KRW, maar er meer vrijheid is bij de keuze van  
een parameter;

• clusters van wateren met zelfde ecologisch doel 
zijn mogelijk;

• er sprake is van een inspanningsverplichting;
• vóór 2021 zijn alle doelen afgeleid.
 
Voor AGV geldt dat de provincie voor een deel van 
de overige wateren, waarvoor in 2021 nog geen 
gebiedsprocessen zijn doorlopen, tijdelijk de huidige 
toestand als kortetermijndoel zal vastleggen.  
Voorwaarde hierbij is dat de invulling van het 
kortetermijndoel  is vastgesteld naar aanleiding van 
een gebiedsproces afgerond tussen 2021 en 2027.

Actueel: 
Medio 2018 zijn de concrete afspraken in een 
samenwerkingsovereenkomst door partijen (HDSR, 
AGV, WSVV) bekrachtigd. Vervolgens zullen de 
waterschappen voor de (relevante) wateren ecologi-
sche doelen gaan afleiden. De provincie legt dit 
uiterlijk in 2021 in een digitale kaart vast. Deze 
doelen zullen bij de implementatie van de Omge-
vingswet worden meegenomen. De buurprovincies 
zijn nauw betrokken geweest in het traject, omdat 
de Utrechtse waterschappen in meer provincies 
liggen. Zij gaan medio 2018 zelf starten met een 
vergelijkbaar traject en nemen daarbij de afspraken 
die in Utrecht zijn gemaakt mee.

Zwemwater 

In de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) 
staat beschreven hoe de zwemwaterkwaliteit 
bewaakt moet worden. Het doel van de Europese 
Zwemwaterrichtlijn is het beter beschermen van 
zwemmers in oppervlaktewater. Deze richtlijn is 
volledig opgenomen in de Nederlandse wetgeving: 
de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrich-
tingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz). 
Voor de kwaliteit van zwemwater hebben diverse 
overheden een taak. De provincie wijst de zwemlo-
caties aan, handhaving en bemonstering gebeurt 
door de RUD. De waterschappen zijn verantwoorde-
lijk voor de juiste waterkwaliteit en de gemeenten 
voor de inrichting, veiligheid en faciliteiten, zoals 
toiletvoorzieningen. In de provincie Utrecht zijn er 27 
wateren aangewezen als officiële zwemlocaties in 
oppervlaktewater. De beheerders van deze locaties 
zijn de vier waterschappen en Rijkswaterstaat. De 
classificaties kunnen zijn uitstekend, goed, 
aanvaardbaar en slecht. Voor het jaar 2017 zijn 
deze classificaties voor de 27 wateren in de provin-
cie Utrecht achtereenvolgens: uitstekend (17) goed 
(8) aanvaardbaar (1), slecht (1). Voor het jaar 2018 
zijn de classificaties: uitstekend (19) goed (5) 
aanvaardbaar (2), slecht (1). De Voorveldse Polder 
scoort in zowel in 2017 als in 2018 slecht (over-
schrijding van de norm door vervuiling van humane 
afkomst). De gemeente Utrecht heeft in de loop van 
2018 een vaste toiletvoorziening bij de Voorveldse 
Polder gerealiseerd. 



Zeist

Classificatie officiële zwemlocaties in 
oppervlaktewater 2018 
in de provincie Utrecht

UTRECHTWoerden

Amersfoort

Nieuwegein

1. Vinkeveense plassen, eiland 1
2. Vinkeveense plassen, eiland 2
3. Vinkeveense plassen, eiland 3
4. Vinkeveense plassen, eiland 4
5. Vinkeveense plassen, eiland 5
6. Vinkeveense plassen, eiland 8
7. Zwemlust - Nieuwersluis
8. De Meent - Breukelen
9. Grote Maarsseveense plas zwembad - Maarssen
10. Maarsseveense plas zuidhoek - Maarssen
11. De Wilgenplas - Maarssen
12. Rietplas - Houten
13. De Kikker - Groenekan
14. Strijkviertel - Utrecht
15. Voorveldse Polder - Utrecht
16. Haarrijnse plas - Utrecht
17. Down Under - Nieuwegein
18. Plas Cattenbroek - Woerden
19. Henschotermeer noordzijde - Woudenberg
20. Henschotermeer zuidzijde - Woudenberg
21. Everstein - Vianen
22. Middelwaard - Vianen
23. Gravenbol - Wijk bij Duurstede
24. Tull en ’t Waal Oost - Houten
25. Tull en ’t Waal West - Houten
26. Honswijkerplas - Houten
27. ’t Kleine Zeetje – Bunschoten
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Waterkwaliteit 3

slecht
aanvaardbaar
goed
uitstekend
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Driebergen-Rijsenburg

Oudewater
Montfoort

IJsselstein
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Vinkeveen

Breukelen

Maarssen

Vleuten

Abcoude

Mijdrecht

Houten

Wijk bij
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Veenendaal
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Spakenburg

Eemnes



Huishoudens

Bedrijven

Landbouw

Ziekenhuis

oppervlakte water

Riool
Grondwater Grondwater

Grondwater

Stedelijk afvalwater 
Wonen, werken en leven zorgt voor afvalwater. 

Rioolwaterzuivering
Een waterzuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat het 
water weer gezond is voor mens, plant en dier.

Drinkwater
Niet alle verontreinigende stoffen zijn te zuiveren en 
komen weer terug in het watersysteem. Via het 
grondwater komen medicijnresten bij de pomp-
stations van drinkwaterbedrijven die daardoor extra 
moeten zuiveren. 

medicijnen & chemicaliën

chemicaliën

Drinkwaterbedrijf
Zuivering

Afvalwater 4

Afspoelend
hemelwater

Ons afvalwater stroomt via het riool naar een 
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). De 
waterbeheerders maken het vuile water 
schoon. Daarna gaat het schone water terug 
naar het oppervlaktewater. Prioriteit van de 
waterbeheerders is dat het afvalwater voldoet 
aan de lozingsnormen. 

Conform planning

nutriënten & 
bestrijdingsmiddelen



Afvalwater 4

Afvalwater

In de provincie Utrecht zijn 23 rioolwaterzuiverings-
installaties (verder RWZI) in beheer bij de water-
schappen. Bij HDSR voldoet het afvalwater van de 
(17) RWZI’s op enkele incidenten (hevige regenval) 
na aan de norm. Uitzondering is de RWZI Zeist 
waarvoor in 2017 de norm voor stikstof niet altijd 
behaald werd. Er zijn nu maatregelen genomen 
(bypassleidingen) en nieuwe meetapparatuur om 
beter te kunnen sturen is in onderzoek. Voor de 
vernieuwing van de RWZI Utrecht en voor aanpas-
sing RWZI Leidsche rijn zijn extra kredieten beschik-
baar gesteld. Bij AGV (2), WSVV (2), WSRL (1) 
voldoet het afvalwater van de RWZI’s aan de 
lozingsnormen. Het winnen van energie en grond
stoffen uit afvalwater is een activiteit die door de 
waterschappen steeds meer wordt toegepast. Zie 
ook thema 5 onder duurzaamheid t.a.v. hergebruik 
afvalwater als bron voor het winnen van energie en 
grondstoffen.

Voorjaar 2017 heeft de Europese Commissie in 
samenwerking met 10 partners, waaronder nationa-
le en regionale overheden, universiteiten en 
kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal 
ondertekend. Hiermee worden concrete stappen 
gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelge-
ving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste 
deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met 
gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Actueel: 
Bij HDSR is de bouw van een nieuwe zuiveringsin-
stallatie Utrecht in volle gang. Hier wordt het 
innovatieve duurzame Nerada systeem toegepast. 
De oplevering staat gepland voor het 1e kwartaal 
2019. Ook bij HDSR loopt de uitbreiding van de 

RWZI Leidsche Rijn en de aanleg van het trans-
portsysteem vanaf RWZI Maarssenbroek en RWZI 
Maarssen dat in 2018 wordt uitgevoerd. 

Actueel: 
In de inleiding van deze rapportage is het project 
‘nieuwe stoffen’ benoemd, dat onderdeel uitmaakt 
van de Samenwerkingsagenda. Vanuit de toenemen-
de gehalten aan medicijnresten en andere micro-
verontreinigingen in oppervlakte- en grondwater is in 
2018 het initiatief genomen om samen met de 
Utrechtse waterschappen te komen tot een plan 
van aanpak, in aanvulling op de landelijke ketenaan-
pak medicijnresten. In het plan van aanpak zal 
ketenaanpak en bewustwording centraal staan (80% 
van de belasting met medicijnresten is afkomstig 
van consumenten). De voorbereiding en afstemming 
verloopt via de Samenwerkingsagenda, waar ook 
Rijkswaterstaat in betrokken wordt. Er is vanuit de 
Samenwerkingsagenda een meetcampagne 
opgezet om specifiek naar de effluentconcentraties 
van alle Utrechtse RWZI’s te kijken, zodat een beter 
beeld is verkregen van de werkelijke belasting op 
het ontvangende oppervlaktewater. Het eindrapport 
is te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/on-
derwerpen/alle-onderwerpen/schoon-water/.
 
Daarnaast zijn er tal van activiteiten voor dit actuele 
onderwerp door de afzonderlijke waterschappen 
voortvarend opgepakt. WSVV bijvoorbeeld heeft 
meetprogrammama ‘monitoren nieuwe stoffen in 
watersysteem en waterketen’ uitgevoerd. AGV stelt 
een strategie op om ervoor te zorgen dat microver-
ontreinigingen geen belemmering vormen voor het 
lozen van effluent of het hergebruik ervan. HDSR is 
aangesloten bij projecten en studies van de Unie 

van Waterschappen (UvW), Stichting Toegepast 
Wateronderzoek (STOWA). 

Actueel: 
Uitwerking moties 27 en 56a van Provinciale Staten. 
Landelijk en regionaal is er veel aandacht voor nieuwe 
opgaven zoals medicijnresten, (micro)plastics en 
opkomende stoffen. Voor medicijnresten is landelijk 
een ketenaanpak gestart. De moties van Provinciale 
Staten van Utrecht (moties nummers 27 en 56a) 
medio 2017 geven hieraan een nieuwe intensivering. 
Op basis van een analyse van de knelpunten is een 
twee sporenaanpak uitgewerkt:

• spoor 1 het verminderen van nutriënten in het 
oppervlaktewater en;

 
• spoor 2 om de aanpak van stoffen, zoals medicijn-

resten, plastics en opkomende stoffen, die in de 
toekomst een probleem gaan vormen, in het traject 
van de Samenwerkingsagenda te intensiveren.

Deze aanpak is in 2017 gestart en de uitvoering loopt 
tot en met 2021.
 



Grondwater 5

Uitvoering KRW-maatregelen grondwater

De uitvoering van de KRW-maatregelen om de doelen 
voor grondwater te realiseren verloopt volgens 
schema. De aanpak van de bodemverontreinigingen 
(spoedlocaties met verspreidingsrisico in het grond-
water) vindt plaats conform de landelijke afspraken 
uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 
2020. Ten opzichte van 2013 (peildatum) is de lijst 
met spoedlocaties (verspreidingsrisico) al flink 
ingekort; de meeste verontreinigingen zijn gesaneerd 
of worden beheerst. Een aantal locaties is afgevallen 
omdat uit nader onderzoek is gebleken dat er geen 
verspreidingsrisico’s aanwezig zijn. Er zijn ook enkele 
nieuwe locaties bijgekomen.
 

De maatregelen ten behoeve van de bescherming van 
de drinkwaterwinningen zijn veelal doorlopende 
maatregelen, waar geen einddatum aan is verbonden 
(bv “Voorkantsturing ruimtelijke bescherming” en 
“Uitvoering gebiedsaanpak”).

Er is in 2016 een bewustwordingscampagne voor 
burgers in grondwaterbeschermingsgebieden 
geweest. Het verminderen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen was hierbij een thema. Bewust-
wording van (beleids)medewerkers, uitvoerders lokale 
overheden en overige stakeholders in het veld over de 
milieuregels in grondwaterbeschermingsgebieden 
start in 2018. Bij een groot aantal gemeenten in de 

grondwaterbeschermingsgebieden is de afgelopen 
jaren, bij de actualisatie van het gemeentelijk riolerings-
plan, de bescherming van de grondwaterkwaliteit 
opgenomen als belang bij de risicoafweging bij herstel 
en inspectie van rioolstelsels.

Rapportage bij samenloop KRW / PAS en 
N2000

De hydrologische herstelmaatregelen voor de Natura 
2000 gebieden Binnenveld (Hel/Blauwe Hel), 
Kolland&Overlangbroek, Botshol en Oostelijke Vecht-
plassen (Noorderpark) vallen onder de KRW. De 
uitvoering van de maatregelen evenals de rapportage 

over de voortgang en het realiseren van doelbe-
reik vindt plaats binnen het beleidstraject van de 
Natura 2000 beheerplannen en het nationaal 
programma Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). Om dubbelingen te voorkomen is daarom 
per Natura 2000 gebied één samenvattende 
maatregel voor hydrologisch herstel in de 
KRW-maatregellijst opgenomen, met een verwij-
zing naar het beleidstraject van de N2000 
beheerplannen en het nationaal PAS-programma 
voor de concrete maatregelen en een voort-
gangsrapportage op maatregelniveau.

grondwater grondwater

Onttrekkingen grondwater
drinkwater water voor op de camping frisdrank/ levensmiddelen landbouw

Doel: 
Zuiverings-
inspanning
(kosten) mag 
niet toenemen

Beschermingszones

Vooraad grondwater
Doel: grondwatervoorraad moet in 
evenwicht blijven met de onttrekking

Vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet is de 
provincie verantwoordelijk voor het halen van de 
KRW-doelen voor het grondwater; voldoende grond-
water van een goede kwaliteit voor de verschillende 
van grondwater afhankelijke functies zoals bijvoor-
beeld de natuur en de drinkwatervoorziening. De 
provincie is als (mede)grondwaterbeheerder verant-
woordelijk voor een deel van het grondwaterbeheer, 
in deze rol neemt de provincie zelf maatregelen en is 

ook deels verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren 
van onderzoeken en monitoring van de kwaliteit. De 
provincie (RUD) verleent vergunningen voor onttrekken 
van grondwater voor open bodemenergiesystemen, 
openbare drinkwatervoorziening en industriële onttrek-
kingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het waterschap 
verleent vergunningen voor de overige onttrekken van 
grondwater. De gemeente heeft de zorgplicht voor 
grondwater in de bebouwde omgeving. 

Conform planning
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Actueel:
Wat betreft de overige winningen voor menselijke 
consumptie (industriële- en eigen drinkwaterwinnin-
gen) is in 2017 bij 3 winningen een onderzoek naar 
kwaliteitsrisico’s uitgevoerd (feitendossiers). Bij de 
winningen waar in de 1e planperiode al een feiten-
dossiers was opgesteld zullen in 2018 in de 
vergunning voorschriften worden vastgelegd m.b.t. 
monitoring van het onttrokken grondwater ten 
behoeve van KRW. Voor de winningen zonder een 
vergunning die wel onder de KRW vallen, wordt in 
2018 een risico-analyse uitgevoerd. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal 
de Wet Bodembescherming komen te vervallen. 
Provincies en andere overheden krijgen op dat 
moment veel meer beleidsvrijheid om ambities voor 
de bodem- en grondwaterkwaliteit te bepalen. 
Samen met stakeholders is hiertoe een beleidsver-
kenning uitgevoerd. 

Actueel: 
‘Werken aan een robuuste drinkwatervoorziening!’ 
De verwachting is dat de bevolking in de provincie 
Utrecht toeneemt. Dit betekent dat de drinkwater-
vraag in 2040 met 10% zal stijgen waardoor 
onvoldoende vergunningscapaciteit voor het 
onttrekken van drinkwater is. Ook staat de grondwa-
terkwaliteit van de bestaande winningen onder druk 
door bijvoorbeeld aanwezigheid van nieuwe stoffen 
zoals medicijnresten in het water. In 2017 en 2018 
is onderzoek gedaan naar het robuust maken van 
drinkwatervoorziening voor de lange termijn. Het 
doel van een drinkwaterstrategie is om te zorgen 
dat wij ook in 2040 een betrouwbare en veilige 

drinkwatervoorziening hebben. Het gaat hierbij 
onder andere om het aanwijzen van nieuwe water-
winlocaties om de toenemende drinkwatervraag 
door bevolkingsgroei in de provincie Utrecht op te 
vangen, maar ook voor het zo nodig treffen van 
aanvullende maatregelen om risico’s van verontrei-
nigde stoffen aan te pakken. Dit zal in 2018 leiden 
tot een lange termijn drinkwaterstrategie (2040) 
voor de provincie Utrecht.

Actueel: 
In 2018 worden de gebiedsdossiers voor de 
openbare drinkwatervoorziening uit grondwater 
geactualiseerd. In een gebiedsdossier wordt een 
winning beschreven en worden de problemen en 
risico’s voor de winning in beeld gebracht. Op basis 
hiervan worden in 2019, in een apart traject, 
maatregelen om de winning te beschermen gefor-
muleerd die uiteindelijk in een uitvoeringsprogram-
ma zullen worden opgenomen.
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Duurzaamheid

Duurzaamheidsprincipes worden in vele verschijns-
vormen toegepast en staan hoog op de agenda bij 
de waterschappen. Wij noemen o.a. het streven 
naar energieneutraal functioneren, winnen van 
energie en grondstoffen uit afvalwater. Bij WSVV is 
de energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort 
opgestart en er wordt thans kunstmest (PEARL) 
geproduceerd uit afvalwater. Bij AGV wordt energie 
opgewekt uit biogas. Ook WSRL richt zich op 
energiewinning uit afvalwater. HDSR heeft een 
Duurzaamheidsagenda en uitvoeringsprogramma 
vastgesteld. Zie ook Thema 4 onder Afvalwater.

Stedelijk water

WSVV is gestart met de uitwerking van het 
programma ‘Toekomstbestendige dorpen en 
steden; de kracht van water’. Hiermee zijn de 
hoofddoelen leefkwaliteit, toekomstbestendigheid, 
duurzaamheid sociale innovatie. WSRL heeft veel 
maatregelen uit de stedelijke waterplannen gereali-
seerd. De meeste waterplannen zitten in de afron-
dende fase en worden in 2018 afgerond. Bij de 
waterschappen zijn veel activiteiten rond het 
‘stedelijk water’ onderdeel van de activiteiten 
rondom Ruimtelijke Adaptie / Klimaatadaptatie. 
  

 

Vaarwegen

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond 
van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. 
Voor bepaalde wateren, namelijk daar waar het 
vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere 
watersysteembeheer tot substantiële meerkosten 
leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten 
hiervan te vergoeden. Daarvoor zijn met AGV en 
HDSR overeenkomsten gesloten. Als gevolg van de 
grenswijzing Vijfheerenlanden zal een (ZH)deel van 
het Merwedekanaal (klasse 4 vaarweg) in de 
provincie Utrecht komen te liggen. In 2018-2019 
worden tussen de provincies afspraken gemaakt 
over de wijze van beheer en onderhoud van het 
Merwedekanaal. 

Vaarwegbeheerders Energie en grondstoffen
uit afvalwater

Zonneweiden

Wateropvang Klimaatadaptatie
(meer groen en water in de stad)

Hittestress
(stad wordt te warm)

Conform planning
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Omgevingsvisie en water 

De provincie Utrecht werkt aan een Omgevingsvisie. 
Dit betreft één integrale visie voor de ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving van de provincie 
Utrecht. De Omgevingsvisie brengt onderwerpen 
samen als bodem, economie, energie, gezondheid, 
klimaat, landbouw, mobiliteit, natuur, recreëren, 
water en wonen. Gewerkt wordt aan een Koersdo-
cument dat inhoudelijke richting gaat geven aan de 
Omgevingsvisie. Ook wordt hierin de sturingsfiloso-
fie voor de Omgevingsvisie opgenomen (de wijze 
waarop provinciaal beleid wordt gerealiseerd) en 
wat dit betekent voor de inzet van instrumenten, 
zoals de Omgevingsverordening en programma’s.
De Utrechtse waterschappen zijn intensief betrok-
ken geweest bij de lange termijn visie van de 
Omgevingsvisie (Horizon 2050). Dit vormde de 
basis voor de Horizon 2050. Door inbreng van de 
waterschappen hebben de onderwerpen klimaat-
adaptatie en waterrobuustheid een prominente plek 
gekregen in de Horizon 2050.

Samenwerkingsagenda / project Living 
Lab Omgevingswet

Om bij invoering van de Omgevingswet goed 
voorbereid te zijn is vanuit de Samenwerkingsagen-
da Water een projectgroep ingesteld waarbij is 
gekozen voor een ‘Living Lab’. Een Living Lab is een 
leeromgeving rond concrete regionale opgaven, 
waarbij bodem, (grond)water en ruimtelijke ordening 
een rol spelen. Tijdens het Living Lab worden 
binnen een veilige leeromgeving met de vijf O’s de 
bouwstenen ontwikkeld die met de regionale 
omgevingsvisie hun kader krijgen om via het 
omgevingsplan, -verordening en omgevingsvergun-
ning hun beslag te krijgen. 

Actueel: 
De (leer)projecten van Living Lab zijn in 2017 
gestart en vinden plaats in het gebied van HDSR en 
zijn ‘Veenweide in beweging’, ‘Drijvend Bouwen’ en 
‘Sterke Lekdijk’.  
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AGV

AVP

BWM 

Bhvbz

CRA

DAW

EIP

HDSR

HWBP

IPO

KRW

KWA

MER

NAS

NKB

N2000

OBRP

PAS

POA

POP3

P&C

POV

PWVE

ROR

RUD

RWZI

SGBP

STOWA

UVW

VKA

VRU

Whvbz

WINNET

WSRL

WSVV

ZON

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Agenda Vitaal Platteland

Bodem- Water en Milieuplan 2016 – 2021

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Coalitieregio Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Europese Innovatie Partnerschappen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogwater Beschermings Programma

Interprovinciaal overleg

Kaderrichtlijn Water

Klimaatbestendige Water Aanvoer 

Milieu Effect Rapportage

Nationale Klimaatadaptatie Strategie

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Natura 2000 gebieden

Overstromingsrisicobeheerplan

Programma Aanpak Stikstof

Permanent Oostelijke Aanvoer

Plattelandsontwikkeling subsidie

Cyclus begroting, jaarrekening

Project Overstijgende Verkenning

Platform Water Vallei en Eem

Europese Richtlijn OverstromingsRisico

Omgevingsdienst Utrecht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Stroomgebiedbeheerplan

Stichting Toegepast Wateronderzoek

Unie van Waterschappen

Voorkeursalternatief

Veiligheidsregio Utrecht

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Water Innovatie Netwerk

Waterschap Rivierenland

Waterschap Vallei en Veluwe

Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Betekenis BetekenisAfkorting Afkorting
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Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)
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Conform planning
Achterstand en realisatie vraagt aandacht
Achterstand en realisatie is kritisch
Informatief

Voortgangsrapportages 
waterschappen 2017

In deze rapportage 2017 treft u achtereenvolgens 
aan:

• Voortgangsrapportage 2017 Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

• Voortgangsrapportage 2017 Vallei en Veluwe 
(WSVV)

• Voortgangsrapportage 2017 Amstel, Gooi en 
Vecht / Waternet (AGV)

• Voortgangsrapportage 2017 Rivierenland (WSRL) 

De kleuren hebben de volgende betekenis: 
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Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

Calamiteitenplannen zijn actueel

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Relevante bestuursbesluiten/ vastgesteld beleid in 
2017

Actueel 2018

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe normen voor de primaire waterkeringen. In 2050 moeten alle primaire keringen hieraan voldoen. In 
2017 en 2018 voert HDSR daarvoor een beoordeling uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de veiligheidsanalyse van de Project 
overstijgende Verkenning  Centraal Holland welke in 2017 is aangescherpt en afgerond. Op basis van deze veiligheidsanalyse zijn 
richtinggevende ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze grote opgave vastgelegd. In 2017 is conform planning gestart 
met de verkenningsfases van de eerste deelprojecten.

Vanaf 2022 start het eerste deelproject met de daadwerkelijke uitvoering. In 2028 is naar verwachting het gehele project Sterke Lekdijk 
gereed.

De uitvoering van het Groot onderhoudsplan regionale waterkeringen loopt grotendeels conform planning. HDSR 
neemt de verantwoordelijkheid voor waterveiligheid serieus en streeft ernaar dat in 2020 de regionale waterkeringen voldoen aan de 
provinciale veiligheidsnormen. De waterschappen rapporteren jaarlijks gedetailleerd over de voortgang hiervan aan Gedeputeerde Staten. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze rapportage over 2017. 

Het Calamiteitenbestrijdingsplan Hoog Buitenwater en Overstromingen is geactualiseerd en aangevuld. Het calamiteitenbestrijdingsplan 
voor de regionale waterkeringen wordt geactualiseerd. De aandacht ligt bij de implementatie van de plannen en de evaluatie en actualisa-
tie hiervan.

n.v.t.

AB besluit tot vaststelling van de uitgangspunten overdracht Voorhavendijk van de sluizen bij Wijk bij Duurstede en Nieuwegein. 
AB besluit voor de start van het project Sterke Lekdijk. 

Het streven is om de beoordeling van dijktraject 15-1 (Nieuwegein – Schoonhoven) in 2018 af te ronden. De volgende toetsronde voor 
de regionale waterkeringen moet in 2024 
afgerond zijn. Hiervoor zal in 2018 een plan van aanpak worden opgesteld.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateoverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd conform 
bestuurlijke overeenkomsten

HDSR richt, samen met gebiedspartners, het regionale watersysteem zo in, dat het voldoet aan de provinciale norm voor inundaties 
(nieuwe Provinciale Waterverordening, 2016). HDSR werkt conform planning aan de wateropgave wateroverlast. In 2017 is de opgave 
per polder bepaald, evenals knelpunten en oplossingen, waarbij de nieuwe KNMI neerslagstatistieken en klimaat scenario’s het uitgangs-
punt zijn. De komende jaren vindt uitvoering plaats om de opgave op te lossen, onder andere door fysieke aanpassingen, het aanbieden 
blauwe diensten en het slimmer sturen met het bestaande watersysteem. 
Daarnaast onderzoekt HDSR momenteel samen met gemeenten de effecten van extreme neerslagsituaties (ruim voorbij de provinciale 
norm) op de kwetsbare delen van het gebied.
In 2017 is het inundatiegebied Polder Blokhoven gerealiseerd, dat tevens als illustratiegebied dient om te laten zien hoe de Hollandse 
Waterlinie vroeger werd geïnundeerd.

Op dit moment is er voor 91% van het beheergebied binnen de provincie Utrecht, waar peilbesluiten moeten worden genomen, een 
actueel peilbesluit. Voor de overige 9 % van het gebied loopt een proces voor de herziening van het peilbesluit. Naar verwachting is het 
Utrechtse deel van het beheergebied eind 2019 weer 100% actueel.

Maatregelen voor het N2000 gebied Kolland zijn in uitvoering. De maatregelen voor de N2000 gebieden Oud-Kolland en Over Langbroek 
zijn in voorbereiding. HDSR stimuleert in 2016-2021 beheermaatregelen door agrariërs voor waterkwaliteit (natuurvriendelijk slootscho-
nen, gebruik baggerspuiten en bufferzones) via groenblauwe diensten, en onderzoekt of het mogelijk is dit ook in te zetten voor het 
tegengaan wateroverlast.

De Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) zorgt voor extra aanvoer van zoetwater naar West Nederland in (zeer) droge periodes. In 
2016 is hiervoor een voorkeursvariant vastgesteld. Voor het traject in de Lopikerwaard wordt begin 2018 een verlengde verkenning 
afgerond. In 2017 is gestart met baggerwerkzaamheden in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, waarbij op verschillende trajecten 30 
cm extra gebaggerd wordt om de gewenste doorvoercapaciteit te realiseren.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Veenweide/bodemdaling

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

In 2017 is de Positionpaper ‘Vertragen bodemdaling, elke centimeter telt’ vastgesteld. Om het watersysteem beheersbaar te houden, negatieve 
gevolgen op de waterkwaliteit te voorkomen en stijgende waterbeheerkosten te temperen heeft het waterschap de ambitie om vóór 2050 het 
huidige tempo van bodemdaling met tenminste 25% te verminderen. Het waterschap wil andere overheden, boeren, bewoners en samenwer-
kingsorganisaties uitnodigen en aansporen om de problematiek rondom bodemdaling NU en SAMEN op te pakken. In dit kader faciliteert het 
waterschap pilots, bijvoorbeeld de bedrijvenproef in Spengen “Sturen Met Grondwater” en het project Toekomstbestendige Polder Lange Weide 
waaraan in december 2017 POP3 subsidie is toegekend. Ook werkt het waterschap aan nieuw beleid rondom peilbeheer in het veenweidege-
bied, het vereenvoudigen van regels in de Keur voor de aanleg van onderwaterdrainage en een stimuleringsregeling.

In 2016 is het Programma Omgaan met wateroverlast vastgesteld. 
In 2017 zijn de peilbesluiten voor Rietveld en de Vinex Leidsche Rijn vastgesteld, evenals het raamwaterplan (inclusief peilbesluit) voor Bodegra-
ven Noord.

n.v.t.

Klimaat slimme landbouw in het veenweidegebied Groene Hart oost
HDSR en twee agrarische collectieven, Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. en Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn 
& Gouwe Wiericke hebben bij het ministerie van LNV een projectvoorstel ingediend om de komende vier jaar samen te werken aan effectieve 
maatregelen én kennisontwikkeling om bodemdaling /veenoxidatie tegen te gaan. Het project heet ‘Klimaatslimme landbouw in het veenweide 
gebied Groene Hart Oost’. Met dit project spannen partijen zich in om op circa 2500 ha bodemdaling remmende maatregelen te treffen. Ook 
spannen zij zich in voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en verantwoord landgebruik met een beter bedrijfsperspectief voor de landbouw. 
Deze nieuwe, poldergerichte samenwerking tussen boeren en waterschappen levert meerwaarde op voor alle partijen en kan als voorbeeld/refe-
rentie dienen voor een soortgelijke aanpak in andere gebieden in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat de agrarische collectieven aan het roer 
staan, gesteund door het waterschap. Hierdoor is maatwerk mogelijk, elke polder en elke ondernemer is immers anders.

De partijen willen samen en met vele (kennis)partijen kennis uitbouwen en deze direct weer toepassen, zowel qua techniek als qua governance. 
Er wordt nauw samengewerkt met partijen binnen het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Ook wordt nauwe samenwerking 
gezocht met partners bij het klimaatakkoord en de Regiodeal Groene Hart. Voor het project is een subsidieaanvraag ingediend bij LNV van € 
19,4 miljoen.

In 2018 wordt een Plan van Aanpak vastgesteld om de waterbeschikbaarheid gebied dekkend vast te kunnen stellen, zodat deze met het 
gebied gecommuniceerd kan worden. Ook wordt gestart met het opstellen van een nieuwe beleidsnota peilbeheer.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheer-plan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

We zijn op koers met het uitvoeren van de 10 KRW-maatregelen (o.a. emissiebeheerplan, groenblauwe diensten, aanleg vispassages, impulsre-
geling Klimaatadaptatie in de stad) en vanaf 2018 doen we er een ‘tandje bij’ met een agrarische subsidieregeling. Met deze regeling willen we 
de agrarische sector nog meer stimuleren om bovenwettelijke water(kwaliteits)maatregelen te treffen, in samenhang met veenweide-, waterover-
last- & tekortdoelen. Verder verwijzen wij naar de afzonderlijke KRW-rapportage 2017 die is opgesteld.

In het beheergebied van HDSR zijn er 7 officiële zwemwateren. Op basis van de waterkwaliteit van de laatste vier jaar vallen 4 locaties onder de 
kwaliteitsklasse uitstekend, 2 locaties onder de kwaliteitsklasse goed en 1 locatie onder de kwaliteitsklasse slecht. Naar 
de locatie (Voorveldse Polder) die slecht scoort is samen met de gemeente Utrecht en de RUD in 2017 nader onderzoek gedaan. De voornaam-
ste bron van fecale verontreiniging die bijdraagt aan de overschrijdingen is van humane afkomst. De gemeente Utrecht gaat een vaste toilet-
voorziening realiseren bij de Voorveldse polder.

In de Begroting 2018 zijn extra middelen toegekend voor een impuls agrarische samenwerking en stedelijk water voor 2018-2021.

Zwemwaterkwaliteit Voorveldse Polder is slecht. Actie van de Gemeente Utrecht om in 2018 om een toiletvoorziening te realiseren is inmiddels 
uitgevoerd.

In 2018 worden voorbereidingen gestart voor de 3e KRW-periode, door het beschouwen van de begrenzingen van KRW-waterlichamen, doelaf-
leiding en het uitvoeren van de watersysteemanalyses voor het bepalen van de resterende opgave. Ook wordt het opstellen van doelen overig 
water voorbereid.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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4. Gezuiverd afvalwater / overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

HDSR levert een bijdrage aan/is aangesloten bij de projecten en studies van UvW, Stowa en VvZB die invulling geven aan de ontwikkeling van dit 
beleidsveld. Eind 2017 is met het gereed komen van de hotspotanalyse voor rwzi’s een landelijke beeld van rwzi’s met een relevante bijdrage 
aan medicijnresten in oppervlaktewater. Een nadere detailanalyse is nodig voor het bestendigen van het beeld en de besluitvorming rondom de 
aanpak. In 2018 wordt hier mee gestart en wordt een business case uitgevoerd voor de uitvoering van een pilot bij één van de rwzi’s. 
Binnen de samenwerkingsagenda Provincie Utrecht en in het gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen vindt afstemming plaats over knelpun-
ten met nieuwe stoffen.

Op enkele incidenten na is het overall beeld dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoen aan de normen. Uitzonderingen zijn een aantal 
uitspoelingen tijdens hevige regenval op de rwzi’s Leidsche Rijn en Woerden. Evenals de rwzi Zeist waar in 2017 de norm voor stikstof niet altijd 
gehaald werd. Daarom werken we aan een bypassleiding en onderzoeken we de mogelijkheid van andere meetapparatuur om zo beter te 
kunnen sturen.

HDSR heeft een Duurzaamheidsagenda met een vastgestelde visie en programma met daarin speerpunten: (besparen en opwekken van) 
energie, CO2-reductie, terugwinnen van grondstoffen en werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW.

In 2017 is een krediet vrijgegeven voor de uitbreiding van de rwzi  Leidsche Rijn die ook het afvalwater gaat zuiveren dat nu op de zuiveringen 
Maarssenbroek en Maarssen (AGV) wordt gezuiverd. Hiermee geven we vorm en inhoud aan samenwerking zoals bedoeld in het bestuursak-
koord water.

n.v.t.

De bouw van de nieuwe rwzi Utrecht is in volle gang. Hier wordt het innovatieve en duurzame Nereda systeem toegepast. De oplevering staat 
gepland voor 1e kw. 2019. Ook de uitbreiding van rwzi Leidsche Rijn en de aanleg van het transportsysteem vanaf rwzi Maarsenbroek en rwzi 
Maarsen (AGV) wordt in 2018 uitgevoerd.

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2017

De gevolgen van klimaatverandering zijn in 2017 in beeld gebracht. Onder andere:
Klimaat en wateroverlast: HDSR richt het regionale watersysteem zo in, dat het voldoet aan de provinciale norm voor inundaties, met als 
uitgangspunt de nieuwe KNMI neerslagstatistieken en klimaatscenario’s. Daarnaast werkt HDSR samen met gemeenten aan klimaatadaptatie. 
In 2017 is onderzoek gedaan naar de gevolgen door extreme neerslag en heeft HDSR advies gegeven bij ruimtelijke planprocessen.
Klimaat en droogte: HDSR werkt aan de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) en agendering van dit thema bij gemeenten & provincie.
Klimaat en bodemdaling: HDSR werkt aan het vertragen van bodemdaling en agendering hiervan.
Klimaat en Veiligheid: HDSR werkt aan Meerlaagsveiligheid met gemeenten en provincie Utrecht. 
Begin 2018 is gestart met de Klimaatstresstesten met de regio (Winnet en Coalitie Ruimtelijke Adaptatie) volgens het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie.

De gevolgen van klimaatverandering zijn een standaard onderdeel bij planvorming. Daarnaast stimuleren en adviseren we andere overheden 
over extremen, zoals extreme neerslag, droogte en hitte (klimaatadaptatie, ruimtelijke adaptatie).

HDSR stimuleert andere overheden en burgers op het gebied van klimaatadaptatie, o.a. in de samenwerkingsverbanden Coalitie Ruimtelijke 
Adaptatie (8 Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht) en Winnet (met 14 gemeenten). Door kennis te delen, financiële prikkels te 
geven (Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad, Blauwe Bewoners initiatieven, piekbuienstudies) en actief te participeren in planprocessen. 
HDSR biedt samen met de provincie klimaatstresstesten aan en participeert actief bij gemeenten in het proces.

In 2017 is de Impulsregeling kwaliteitswater in de stad verbreed met klimaatthema’s. Het waterschap heeft tot en met 2022 jaarlijks in totaal 
een budget van € 450.000 beschikbaar om gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied te stimuleren om maatregelen uit te voeren 
die oplossingen bieden voor de gevolgen van klimaatverandering, vooral in het stedelijk gebied, maar ook in het landelijk gebied.

In 2017 is de Impulsregeling kwaliteitswater in de stad verbreed met klimaatthema’s. Het waterschap heeft tot en met 2022 jaarlijks in totaal 
een budget van € 450.000 beschikbaar om gemeenten en grondbezitters in het landelijk gebied te stimuleren om maatregelen uit te voeren 
die oplossingen bieden voor de gevolgen van klimaatverandering, vooral in het stedelijk gebied, maar ook in het landelijk gebied.

In 2017 is de subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven vastgesteld, met als doel om het waterbewustzijn van inwoners te verhogen en 
ze te stimuleren om maatregelen te treffen op het gebied van duurzaam waterbeheer ( € 100.000 per jaar).

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)



Bijlagerapport 8

5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Aandachtspunt is dat nog niet alle gemeenten in de provincie Utrecht in een samenwerkingsverband werken, zoals genoemd staat in het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Provincie en waterschap willen dit in 2018 op de agenda zetten.

Begin 2018 heeft HDSR samen met VNG een bestuurlijk congres over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie georganiseerd. Op dit congres is 
een intentieverklaring Meerlaagsveiligheid getekend door gemeenten in de provincie Utrecht, de provincie en de waterschappen. 

Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
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Waterschap: Vallei en Veluwe
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

De calamiteitenplannen
 

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Van het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren zijn de deeltrajecten Kern Eemdijk- Zuid, Westdijk en Eemdijk-Noord, Kern Spakenburg 
en Eemlandse en Slaagse Dijken opgeleverd en voldoen aan de veiligheidsnorm. In het deeltraject Westdijk en Eemdijk- Noord loopt nog 
onderzoek naar de thermisch gereinigde grond. 
In de brede verkenning naar de verbetering van de Grebbedijk is een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met provincies, Wageningen, 
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap. Daarna is gestart met het opstellen van bouwstenen voor waterveiligheid, natuur, 
recreatie en cultuurhistorie, stadsontwikkeling en duurzaamheid.
 

Voor de verbetering van de Maatpolderkade is het projectplan in voorbereiding en gericht op realisatie in 2019. De waterschappen rapporte-
ren jaarlijks gedetailleerd over de voortgang van de regionale keringen aan Gedeputeerde Staten. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze 
rapportage over 2017.

De calamiteitenplannen zijn actueel.

Wij hebben in december de (jaarlijkse) veiligheidsrapportage 2017 vastgesteld en gedeeld met de provincies.

n.v.t.

Wij gaan in 2018 starten met het actualiseren en verbeteren van overstromingsinformatie.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Activiteiten liggen op Gelders grondgebied. In Utrecht ligt voor wateroverlast geen restopgave uit vorige toetsronde. Er is in 2017 gestart 
met de uitvoering van enkele opgaven uit de nieuwe toetsronde en de verdere programmering en uitwerking van de restopgave.

Peilbesluiten zijn actueel. De herziening van het Peilbesluit Bunschoten is in 2017 afgerond.

Het verdrogingsprogramma binnen de Waterovereenkomst 2014 – 2017 is afgerond. Voor Binnenveld is een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. Het Beheerplan N2000 Bennekomse Meent en de Hellen is in concept gereed. Definitieve vaststelling wordt in 2018 verwacht. 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de zoetwateropgave in beeld gebracht en een Uitvoeringsprogramma 2016 - 2021 droogte opgesteld. 
Voor de provincie Utrecht zijn in 2017 verkennende gesprekken gevoerd voor de invulling van de zoetwateropgave.

Bestuursbesluit tot vaststelling van het peilbesluit Bunschoten en de Samenwerkingsovereenkomst Binnenveld zoals hierboven beschreven. 
Daarnaast de vaststelling van de bestuursovereenkomst Agrarisch waterbeheer.

Geen knelpunten in 2017

Samen met de provincie Utrecht zijn we in gesprek met het UPG om zoetwateropgaven op de landgoederen uit te voeren. 

Waterschap: Vallei en Veluwe
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classi-
ficaties uitstekend / goed / aanvaardbaar

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Stuw ‘Rutgers’ in de Barneveldse beek is afgerond. Herinrichting ‘Weteringen Eemland’ is verder voorbereid. ‘Monding Lunterse beek’ is 
uitgevoerd. Verder verwijzen wij naar de afzonderlijke KRW-rapportage 2017 die is opgesteld.

De twee zwemwateren gelegen in de provincie Utrecht van het beheersgebied Vallei en Veluwe zijn als uitstekend beoordeeld (Noord- / 
Zuid-Henschotermeer).

n.v.t.
 

Geen knelpunten in 2017.

Samen met de provincie Utrecht hebben we kaders opgesteld voor de Doelen overig water. Op grond van deze kaders gaan hebben wij in 
april de gebiedsconsultatie gestart.

We voeren verkennende gesprekken met de provincie Utrecht voor een extra inzet op waterkwaliteit.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid 
in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Middels een provinciebrede studie zijn alle knelpunten in beeld gebracht en worden deze meegewogen in de maatregelentabel die vanwege 
de Rijksbijdrage aan maatregelen wordt opgesteld. Verder verwijzen wij naar de Samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht, de Utrecht-
se waterschappen en rijkswaterstaat Midden-Nederland. 

Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoen aan de gestelde normen. De energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort zit momenteel in de 
opstartfase, maar dit leidt niet tot overschrijdingen van de vergunningseisen.

De energie- en grondstoffenfabriek Amersfoort is in opstart en er wordt momenteel kunstmest (PEARL) geproduceerd uit ons afvalwater. 
Tevens zijn de processen geoptimaliseerd en is Amersfoort energieleverend, een energiefabriek geworden.

In 2017 hebben wij met het vaststellen van de voorjaarsnota 2018 -2022 ambitie uitgesproken over de Circulaire Economie en de Energie-
transitie. In 2019 zijn wij energieneutraal, maar in 2025 willen wij deze energieneutraliteit krijgen uit primaire bronnen (Zon, wind, geo en 
waterkracht). Ons biogas (> 29 miljoen M3 per jaar) willen wij dan inzetten voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld voor transport.

Het opstarten van de Energie- en grondstoffenfabriek is niet eenvoudig, de techniek is toch erg complex. Dit betekend dat hier vertraging op 
is ontstaan. Naar verwachting functioneert de installatie in de tweede helft van 2018 naar wens.

We zijn momenteel volop bezig de ambitie uit de voorjaarsnota 2018-2022 te vertalen naar maatregelen in de regio en op de RWZI’s.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijke Water / Ruimtelijke Adaptatie

Relevante bestuursbesluiten/vastgelegd 2017

Gesignaleerde knelpunten 2017

Actueel 2018

Op het klimaatdossier hebben we afgelopen jaar weer grote stappen gezet met onze partners. We hebben in navolging van de klimaat-
glossy uit 2016 in 2017 samen met verschillende gemeenten klimaatateliers georganiseerd. Deze samenwerking heeft geresulteerd in 
de ondertekening van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie in december in aanwezigheid van de Deltacommissaris. Samen met 
28 gemeenten in ons beheersgebied, provincie Gelderland en Utrecht hebben we onze handtekening gezet onder dit manifest. Daarnaast 
hebben we de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de stresstest die we in 2018 in ons beheersgebied gaan uitvoeren 
met onze partners.

Afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet in ons programma Toekomstbestendige dorpen en steden; de kracht van water. 
Hiermee zijn de hoofddoelen leefkwaliteit, 

toekomstbestendigheid, duurzaamheid en sociale innovatie verankerd. 
Afgelopen jaar zijn mooie (voorbeeld)projecten uitgevoerd en opgeleverd om de ruimtelijke kwaliteit en de (be)leefbaarheid in de stad te 
vergroten zoals de oplevering meander van de Barneveldse beek ende Zonnehof in Amersfoort. 
 
Eén van de belangrijke speerpunten van afgelopen jaar waren de groenblauwe schoolpleinen waar we aan hebben meegedacht, -ontwor-
pen en bijgedragen. 
Naast de groenblauwe schoolpleinen hebben we het afgelopen jaar nog veel meer lokale initiatieven ondersteund met de steenbreek 
operaties en Groen aan de buurt. Hiermee hebben we afgelopen jaar stappen gezet in het belang van het ontstenen en verminderen van 
klimaatverandering via bewoners op lokaal niveau te ondersteunen en hier gaan we mee door.

Besluit van het AB tot vaststelling van het programma de kracht van Water: toekomstbestendige dorpen en steden. Hiermee zijn de vier 
doelen leefbaarheid, toekomstbestendigheid, duurzaamheid, en sociale innovatie samen met de filosofie en het gedachtengoed van het 
programma Stedelijk Water vastgesteld.

Geen knelpunten in 2017. 

In 2018 hebben we samen met de provincies (Utrecht en Gelderland) de stresstesten uitgevoerd. De resultaten zijn op de Klimaattop van 
1 juni 2018 gepresenteerd. Verdere uitrol vindt in 2018 en volgende jaren plaats.

Waterschap: Vallei en Veluwe
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Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke 
veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan provinciale 
veiligheidsnormen

Calamiteitenplannen zijn actueel

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

In januari 2017 zijn de nieuwe normen van kracht voor de primaire waterkeringen. Het daarvoor opgestelde wettelijk beoordelingsin-
strumentarium is klaar om gebruikt te worden. Voor 1 januari 2023 moet er een technische toetsrapportage aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu worden opgeleverd. AGV heeft een relatief kleine opgave in de provincie Noord-Holland (geen Utrechtse 
opgave). In 2017 zijn de gegevens benodigd voor de toetsing primaire keringen geïnventariseerd en is het plan van aanpak voor de 
toetsing opgesteld.

Het Dijkverbeteringsprogramma 2021-2024 verloopt conform planning en omvat zowel groot onderhoud als reconstructieprojecten. 
In 2017 is 19 km van de  geplande (21 km) werkzaamheden gerealiseerd. Hiervan is 3 km gerealiseerd in de Provincie Utrecht. 

De volgende toetsronde voor de regionale keringen dient in 2024 te zijn afgerond, waarbij ook de Niet-Waterkerende Objecten zijn 
geïnventariseerd. In samenspraak met de drie provincies en acht Waterschappen in West-Nederland is een kader opgesteld voor de 
uitvoering en rapportage van de toetsing. De inwinning, opslag en ontsluiting van gegevens over de toetsspoorhoogte is nagenoeg 
afgerond. De waterschappen rapporteren jaarlijks gedetailleerd over de voortgang regionale keringen aan Gedeputeerde Staten. 
Kortheidshalve verwijzen wij verder naar deze rapportage over 2017. 

De calamiteitenplannen zijn actueel. In 2017 zijn de calamiteitenbestrijdingsplannen “vaarwegen” en “waterkeringen” geactualiseerd, 
zodat ze aansluiten bij de landelijke visie van de waterschappen voor een eenduidige wijze van planvorming bij calamiteitenplannen.

Bestuursbesluit tot het beschikbaar stellen van budget voor de verbetering van de regionale waterkeringen (tranche 2017 – 2020) 
en de toetsing van regionale waterkeringen (2017 – 2024).

Geen knelpunten in 2017.

In 2018 wordt het handboek toetsing regionale keringen Waternet vastgesteld, waarin de uitgangspunten van de toetsing zijn 
aangegeven.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd conform 
bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Het watersysteem voldoet aan de normen voor wateroverlast. Op basis van de nieuwe klimaatscenario’s  wordt  integraal naar het gebied 
gekeken en werken we samen met partners aan oplossingen voor klimaatvraagstukken. Hiervoor is in 2017 gestart met het opstellen 
van het programma klimaatadaptatie. Zie ook overige onderwerpen bij punt 5 t.a.v. klimaatontwikkelingen.

Het percentage actuele peilbesluiten is voor AGV in 2017 uitgekomen op 72% (norm Waterbeheerplan AGV is 90%). De reden hiervan is 
dat de (NH) peilbesluiten Holland Sticht  en Voorburg Oost en Naardermeer en omgeving de 10 jaarstermijn hebben overschreden en er 
nog geen nieuwe grondslag is vastgesteld voor peilbesluiten. Op het Utrechtse deel van het beheersgebied van AGV zijn meer dan 90 % 
van de peilbesluiten actueel.

Voor het Utrechtse deel van het waterschap is er geen zoetwateropgave. Wel is er de zorg om dat ook zo te houden. AGV is daarvoor 
actief bezig met Slim Watermanagement en bepaalt per gebiedsplan de waterbeschikbaarheid.  Voor 2017 – 2018 zijn er geen water-
maatregelen geprogrammeerd. 

Door AGV is in 2017 een nieuwe Nota Peilbeheer in concept opgesteld. Zie ook actueel 2018. 

Geen knelpunten in 2017.

De Nota Peilbeheer wordt herzien naar aanleiding van het vervallen van de 10 jaar herzieningstermijn in de Waterverordening. De nota is 
in 2017 in concept opgesteld en de formele vaststelling door het AB volgt in 2018. De nota zal ruimte bieden om de koers van AGV ten 
aanzien bodemdaling mogelijk te maken. Deze koers t.a.v. bodemdaling zal naar verwachting in 2018 ter besluitvorming aan het AB van 
AGV worden voorgelegd.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW-stroomgebiedsbeheerplan zijn 
uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-classifi-
caties uitstekend / goed /

Voortgang uitvoering watermaatregelen N2000/-
PAS/ Agrarisch natuurbeheer

De planvorming voor de KRW-uitvoeringsmaatregelen voor de planperiode 2016-2021 loopt volgens schema. Verder verwijzen wij naar 
de afzonderlijke KRW-rapportage 2017 die is opgesteld.

De monitoring van zwemwaterlocaties zijn conform planning verlopen. Voor 2018 (gebaseerd op meetgegevens 2014- 2017) scoren de 
locaties in het gehele AGV gebied: 14 uitstekend, 7 goed, 3 aanvaardbaar en 3 slecht. Het streven is dat alle locaties minimaal goed of 
uitstekend scoren. Voor de provincie Utrecht zijn dat de Vinkeveense Plassen (goed/uitstekend), Zwemlust (uitstekend), De Meent (goed), 
Maarsseveense Plassen (uitstekend). In Utrecht zijn er geen ‘slechte’ locaties. 

Naast de officiële zwemwaterlocaties zijn dit jaar ook een aantal andere locaties bemonsterd waar in de praktijk veel wordt gezwommen. 
Ook zijn samen met ingenieursbureau Deltares en andere waterschappen twee pilots met innovatieve monitoring voor bacteriologie 
uitgevoerd, om in de toekomst sneller te kunnen adviseren over de kwaliteit van het zwemwater.

De uitvoering van blauwe diensten door de collectieven van agrariërs loopt en wordt steeds meer uitgebreid. Inmiddels doen in het 
AGV-gebied 184 agrariërs mee. Samen beheren zij in de provincies Noord-Holland en Utrecht 262 km sloot met de baggerspuit. 
Daarnaast wordt 75 km sloot ecologisch geschoond en 5 km oever wordt natuurvriendelijk beheerd

Verder zijn er bijna 60 hectare aan bemestingsvrije zone langs sloten (minimaal 2 meter brede bemestingsvrije zone).
In de provincie Utrecht is het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen gestart met het project ‘polderkennis op peil’, met 3 praktijknetwer-
ken in het beheergebied van AGV. Dit praktijknetwerk is geïnitieerd door het waterschap  om het waterbewustzijn en de interesse voor 
agrarisch waterbeheer te vergroten. 
In gebied Botshol zijn de PAS natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. In gebied Oostelijke Vechtplasssen worden in Utrecht momenteel 
maatregelen uitgevoerd in de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven in het kader van N2000 en het Watergebiedsplan. De voorbereidingen 
voor de uitvoering in de volgende deelgebieden ( Westbroekse Zodden en Molenpolder) zijn gestart. De provincie Noord-Holland is 
trekker voor het opstellen van het Beheerplan N2000.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld beleid in 
2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Het gebiedsakkoord en uitvoeringsprogramma voor de Oostelijke Vechtplassen zijn eind 2017 ondertekend door 21 partijen waaronder 
AGV. Het gebiedsakkoord bevat een aantal complexe en hardnekkige onderwerpen die jarenlang niet van de grond zijn gekomen. Het is 
een groot succes dat het is gelukt om nu een integraal plan en uitvoeringsprogramma te maken waarin alle partijen erop vooruitgaan. In 
2017 is door het Algemeen Bestuur van AGV een uitvoeringskrediet toegekend van € 2,5 miljoen. 
De voorbereiding van de sanering van de waterbodem van Het Slijk in Maarssen (C-locatie) ten behoeve van de waterkwaliteit ligt op 
schema. Het projectplan is aangeboden aan het bestuur en goedgekeurd. Door het AB is een uitvoeringskrediet toegekend.

Geen knelpunten in 2017.

Naar verwachting wordt door AGV halverwege 2018 een subsidieregeling voor samenwerking bij water en landbouw in de provincie 
Utrecht opengesteld. Deze subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland is samen met HDSR 
en in overleg met de agrarische collectieven en LTO en provincie opgesteld. 

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiverings-installaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

AGV wil ontwikkelingen met betrekking tot microverontreiniging niet afwachten maar anticipeert op de toekomst door een strategie 
microverontreinigingen op te stellen. In deze strategie worden voor verschillende stofgroepen zoals medicijnresten, microplastics en 
gewasbeschermingsmiddelen de ambitieniveaus en bijbehorende maatregelen geschetst. 
In samenwerking met de Provincie Utrecht (project uit de samenwerkingsagenda) is een onderzoek uitgevoerd naar de verwijdering van 
geneesmiddelen door RWZI’s in de provincie Utrecht, aanvullend op de landelijke hotspotanalyse. Die informatie heeft geen andere 
inzichten opgeleverd voor de strategie microverontreinigingen voor AGV, maar vormt wel een bouwsteen voor verdere samenwerking 
tussen de Utrechtse waterkwaliteitsbeheerders. 

In 2017 heeft het waterschap het besluit genomen om samen met het AMC ziekenhuis een Pharmafilter te bouwen. Door het bestuur is 
een voorbereidingskrediet toegekend. Zie ook actueel 2018.

Het effluent van alle zuiveringsinstallaties voldoet aan de lozingsnormen.

AGV wil in 2020 zelfvoorzienend zijn door eigen duurzame energieproductie.  In 2017 was de eigen duurzame energieproductie 38%. Zie 
ook knelpunten 2017.
In 2017 is door het waterschap energie opgewekt uit biogas. Daarnaast is verder ingezet op het maximaliseren van de biogasproductie 
door optimalisatie in de processen. Met het verkennen van de kansen voor de levering van warmte of koude uit (afval)water is ook 2017 
AGV wil in 2020 zelfvoorzienend zijn door eigen duurzame energieproductie.  In 2017 was de eigen duurzame energieproductie 38%. Zie 
ook knelpunten 2017.

In 2017 heeft het waterschap het besluit genomen om samen met het AMC ziekenhuis een Pharmafilter te bouwen. Door het bestuur is 
een voorbereidingskrediet toegekend. Daarnaast is in 2017 een strategie voor microverontreinigingen opgesteld. Besluitvorming over 
deze strategie van plaats in 2018 (zie ook actueel 2018)

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

In 2017 heeft het waterschap het besluit genomen om samen met het AMC ziekenhuis een Pharmafilter te bouwen. Door het bestuur is 
een voorbereidingskrediet toegekend. Daarnaast is in 2017 een strategie voor microverontreinigingen opgesteld. Besluitvorming over 
deze strategie van plaats in 2018 (zie ook actueel 2018).

De voortgang van de AGV-doelstelling om 2020 energieneutraal te zijn blijft achter ten opzichte van de planning. Het programma is sterk 
afhankelijk van het realiseren van het windenergie project in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Vanwege de weigering van de 
vergunning is de start dit project voorlopig uitgesteld. Dit knelpunt is op het gebied van de provincie Noord-Holland.

In 2017 is gestart met het opstellen van de strategie (Strategie Microverontreinigingen), in 2018 wordt deze vastgesteld. In deze 
strategie worden voor verschillende stofgroepen zoals medicijnresten, microplastics en gewasbeschermingsmiddelen een ambitie en 
bijbehorende maatregelen vastgesteld. Op basis van (gemeten) ongewenste effecten op watermilieu worden maatregelen voor het 
terugdringen van microverontreinigingen voorgesteld.  Vooruitlopend op deze strategie laat AGV geen kansen liggen om waterkwaliteit te 
verbeteren

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld in 2017

Actueel 2018

AGV heeft met gemeenten in het beheergebied een eerste klimaatatlas (stresstest) ontwikkeld en gepresenteerd. Deze eerste atlas is 
openbaar toegankelijk (agv.klimaatatlas.net). In samenwerking met de themagroep Klimaatadaptatie wordt een stappenplan voor de 
tussendoelen 2020 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van capaciteit en expertise uit het 
Klimaatadaptatie Actieteam aangeboden door het Deltaprogramma.

In de Citydeal Klimaatadaptatie werkt AGV samen met andere partijen aan innovatieve doorbraken in beleid en aanpak. Voor gevolgbeper-
king bij overstroming heeft deze samenwerking geresulteerd in een doorbraak door de vorming van een nieuwe nationale taskforce 
gevolgbeperking. De taskforce wordt aangestuurd door de Stuurgroep Deltaprogramma. 

Geen knelpunten in 2017.

De eerste fase van de Herziening van de Keur van AGV is in 2017 voltooid. De nieuwe regels over waterkeringen, steigers en ligplaatsen 
zijn per 1 november in werking getreden.  Fase 2 van de herziening van de Keur is gestart. Deze fase heeft betrekking op de regels voor 
waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Herziening Keur fase 2.

Waterschap: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
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Waterschap: Rivierenland (WSRL)

Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV)

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR)

Waterschap Vallei en Veluwe 
(WSVV)

Waterschap
Rivierenland 

(WSRL)
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1. Waterveiligheid Toelichting Status

Primaire waterkeringen voldoen aan 
wettelijke veiligheidsnormen

Regionale waterkeringen voldoen aan 
provinciale veiligheidsnormen

Calamiteitenplannen zijn actueel

De projecten Lekdijk Vianen en Diefdijk in het kader van Ruimte voor de Rivier hebben de veiligheidsdoelstellingen in 2016 bereikt. Voor 
de Diefdijk zijn er in 2017 nog asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Het  dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden heeft in 2017 de 
veiligheidsdoelstelling bereikt. Op 16 november 2017 heeft de bestuurlijke overdracht plaatsgevonden. In 2018 vindt de afsluiting van 
het project plaats.
 
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor het project Vianen de veiligheidsscope vastgesteld. De verkenning loopt 
nog. De gekozen aanpak is om het project Vianen de haalbaarheid van doorontwikkeling van Verticaal Zanddicht Geotextiel naar de Grof 
Zand barrière (een maatregelen tegen piping) te onderzoeken. Daarnaast wordt binnen het project Vianen mogelijke meekoppelkansen 
afgestemd met de gemeente (woningbouw) en Rijkswaterstaat (bekleding Merwedekanaal en verbreding A27). In 2018 wordt toegewerkt 
naar vaststelling van het VKA. Tevens is in 2017 gestart met de voorverkenning (grond mechanisch onderzoek) voor de partiële dijkver-
sterking van het traject Fort Everdingen-Ameide Sluis.

Waterschap Rivierenland werkt bij de dijkversterkingsprojecten aan diverse innovatieve maatregelen, zoals de toepassing van dijkverna-
geling en dijkdeuvels (dijken versterken zonder te verbreden).

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Rivierenland heeft in 2017 een visie voor 2050 opgesteld voor het watersysteem in de 
Alblasserwaard.

Door vanuit een integrale visie op het gehele watersysteem te kijken is het mogelijk oplossingen voor kadeversterkingsopgaven te 
verbinden met opgaven zoals wateroverlast, stedelijk water, watertekort en waterkwaliteit. Over de voortgang van de regionale waterke-
ringen wordt jaarlijks gedetailleerd door Waterschap Rivierenland aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd. Kortheidshalve verwijzen wij 
naar deze rapportage over 2017.

De calamiteitenplannen zijn actueel. In 2017 is grootschalig geoefend met een hoogwaterscenario in samenwerking met vier andere 
waterschappen, vier veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en defensie. 
 

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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2. Waterkwantiteit (niet te nat, niet te droog) Toelichting Status

Watersysteem voldoet aan de normen voor 
wateroverlast

Peilbesluiten zijn actueel

Voortgang uitvoering watermaatregelen 
Natura-2000/PAS/ Agrarisch natuurbeheer

Zoetwater maatregelen worden uitgevoerd 
conform bestuurlijke overeenkomsten

Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Binnen de gemeente Vianen is er een wateropgave van 5 ha in de polder Vierhoeven Oost (landelijk gebied). De realisatie van dit project 
bevindt zich in de planvormingsfase, de grondverwerving is gaande. Daarbij is er ook contact met de provincie Utrecht voor de aankoop 
van 10 ha dat gebruikt kan worden als ruilgrond. De uitvoering zal later starten dan voorzien, naar verwachting medio 2019, aangezien 
de gronden nog niet volledig zijn verworven. Samen met het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht zijn de mogelijkheden om de 
wateropgave te koppelen aan een natuuropgave in dit gebied overwogen. Deze mogelijkheden zijn beperkt. 

Bij waterschap Rivierenland voldoet meer dan  99% van het totale van het oppervlak van het totale beheergebied aan de wateroverlast-
normen.

In het Utrechtse deel van het beheergebied van waterschap Rivierenland is er alleen een peilbesluit voor Vijfheerenlanden. Dit peilbesluit 
is actueel en vastgesteld.

In het Utrechtse deel van het waterschap Rivierenland is er geen opgave voor watermaatregelen Natura-2000/PAS. (pm na grenswijziging 
Vijfheerenlanden 2019 zullen er wel N2000 gebieden binnen Utrechts areaal gaan vallen).

Voor het Utrechtse deel van waterschap Rivierenland zijn voor de zoetwateropgave 2016 – 2021 nog geen maatregelen geprogram-
meerd. Zie ook actueel 2018.

In 2017 is de Vismigratievisie geactualiseerd.

Geen knelpunten in 2017 (Utrechtse deel Vianen).

Voor het Programma Zoetwater Rivierengebied zal in 2019 het onderzoek ‘duurzaam gebruik ondiep grondwater’ van start gaan.

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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3. Waterkwaliteit (schoon water) Toelichting Status

Maatregelen KRW stroomgebiedsbe-
heer-plan zijn uitgevoerd

Alle zwemwaterlocaties voldoen aan de 
EU-classificaties uitstekend / goed

 
Relevante bestuursbesluiten / vastgesteld 
beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

De maatregelen voor de jaren 2016 – 2021 zijn door waterschap Rivierenland vastgelegd in het KRW Rivierenlandplan 2. Voor 2017 zijn 
tussendoelen vastgelegd. Verder verwijzen wij naar de afzonderlijke uitvoerige KRW-rapportage over 2017 die is opgesteld.

De zwemlocatie in het Utrechtse deel van het waterschap ( Plas van Hagestein bij recreatiecentrum Everstein te Vianen) is als uitstekend 
gekwalificeerd.

De bestuursovereenkomst Agrarisch Waterbeheer is op 21 februari 2017 in Gedeputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Agrarische 
collectieven kunnen voor beheermaatregelen een subsidie ontvangen. Waterschap Rivierenland  heeft met het gebiedscollectief Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden afgesproken dat de secundaire watergangen met een baggerpomp kunnen worden gebaggerd ter verbetering van 
de waterkwaliteit.

Geen knelpunten in 2017 (Utrechtse deel Vianen).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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4. Gezuiverd afvalwater /overig Toelichting Status

Knelpunten ‘nieuwe stoffen’ zijn in beeld

Van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voldoet 
het effluent aan de lozingsnormen

Duurzaamheidsprincipe wordt toegepast bij 
afvalwater

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

In 2017 is voor ‘monitoren nieuwe stoffen in watersysteem en waterketen’ in 2017 het meetprogramma uitgevoerd. Zie ook onderwerp 
‘Samenwerkingsagenda Water’ voor dit onderwerp ‘nieuwe stoffen’ de provinciale rapportage.

De lozing van het effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrechts gebied van het waterschap voldoet aan de norm.

Het waterschap heeft als doel om in 2020 40% van het eigen energiegebruik duurzaam op te wekken, in 2030 energieneutraal te zijn. 
Rivierenland richt zich in eerste instantie op energie uit afvalwater. Aanvullend kijkt Rivierenland naar mogelijkheden om energie uit zon en 
wind op eigen terreinen te produceren. De verder benodigde energie wordt nu groen ingekocht. 

Waterschap Rivierenland heeft in 2016-2017 circa 27% van haar energiegebruik zelf duurzaam geproduceerd.  

n.v.t.

Geen knelpunten in 2017 (Utrechtse deel Vianen).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)
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5. Ruimtelijke adaptatie/ klimaat/ overige Toelichting Status

Stedelijk Water / Ruimtelijke Adaptatie

Gevolgen klimaatverandering zijn in beeld

Relevante bestuursbesluiten / 
vastgesteld beleid in 2017

Gesignaleerde knelpunten in 2017

Actueel 2018

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren veel maatregelen uit de stedelijke waterplannen gerealiseerd. De meeste waterplannen 
zitten in de afronding. De maatregelen van de stedelijk waterplannen worden  volgens planning in 2018 afgerond. Het waterschap voert 
in het kader van ruimtelijke adaptatie een pilot uit in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, welke zich in de initiatieffase bevindt.

Samenwerking op het gebied van waterketen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vindt plaats in het netwerkverband GAAV. Binnen 
GAAV worden gezamenlijke projecten in programma’s opgenomen, welke jaarlijks door een stuurgroep worden vastgesteld en daarna 
uitgevoerd. Daarmee worden de besparingsdoelstellingen uit het bestuursakkoord Water behaald.

In 2017 heeft het Algemeen Bestuur de ‘Koers Klimaatadaptatie’ vastgesteld. Deze koers biedt meer ruimte om mee te werken aan 
initiatieven van derden.

n.v.t.

Geen knelpunten in 2017 (Utrechtse deel Vianen).

Waterschap: Rivierenland (WSRL)




